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2017საექსპორტო კატალოგი

მოგესალმებით პატივცემულო მეგობრებო,

უდიდესი პატივი მაქვს წარმოგიდგინოთ "KAR.GE საექსპორტო კატალოგი 
2017", პირველი ქართულ-ინგლისურენოვანი ბეჭდური და ინტერნეტ 
გამოცემა, რომელშიც 54 რჩეული ქართული კომპანიის 65 ბრენდი და 389 
ნაწარმი, სულ 509 ჩანაწერია თავმოყრილი ფოტოებით, აღწერილობებით 
და საკონტაქტო ინფორმაციით. ეს მოძრაობა KAR.GE-ს ერთი 
მოკრძალებული, მაგრამ უაღრესად საპასუხისმგებლო ნაბიჯია, რომელიც 
ხარისხიანი ქართული ნაწარმის ცნობადობის, გაყიდვების და ექსპორტის 
ზრდას ისახავს მიზნად.

მოძრაობა KAR.GE - http://kar.ge საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა. 
ჩვენ ძალიან გვეამაყება 2014 წლის 1 დეკემბრიდან ქართული 
ნაწარმის პოპულარიზების მიზნით ყოველდღიურად, დაჟინებულად 
და მიზანმიმართულად გაწეული კონკრეტული საქმიანობები და მათი 
განსაკუთრებით თვალსაჩინო შედეგები: ქართული საზოგადოების 
უპრეცედენტოდ მზარდი ინტერესი ქართული ნაწარმის მიმართ, 2017 წლის 
იანვრიდან საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო კამპანია “მოითხოვე 
ქართული”, 2017 წლიდან საქართველოს მთავრობამ პროგრამა – 
“აწარმოე საქართველოში” ქართული ნაწარმის პოპულარიზების 
კომპონენტებით გააფართოვა, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს 
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო და საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო 2016 
წლიდან აქტიურად აკეთებენ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის 
პოპულარიზებას, არაერთი საზოგადოებრივი ჯგუფი გაჩნდა იგივე მიზნებით 
და მსგავსი აქტივობებით. შედეგად ქართულ საზოგადოებაში ხარისხიან 
ქართულ ნაწარმზე მოთხოვნა და ქართული პროდუქციის გაყიდვები აქამდე 
არნახული ტემპებით იზრდება.

ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ მსოფლიოს გაკვირვება განსაკუთრებით 
რთული ამოცანაა დღეს, 21-ე საუკუნეში. მიუხედავად ამისა საქართველოს 
აქვს ისეთი უნიკალური ნაწარმი, რომელიც არ აქვს არცერთ ქვეყანას. ჩვენ 
ამ უნიკალობის წარმოჩენის მიზნით 2016 წელს KAR.GE კატალოგის მინი 
ვერსია http://kar.ge-ზე განვათავსეთ და სულ მოკლე ხანში 200+ ჩანაწერი 
გავაერთიანეთ. თუმცა მალევე დავინახეთ, რომ მეტია საჭირო. სწორედ 
ამიტომ შევქმენით განსხვავებული საექსპორტო კატალოგი.

დააკვირდით ჩანაწერებს ... ჩვენ წარმოვაჩენთ გამორჩეულ ადგილობრივ 
წარმოებებს, მათ ბრენდებს, მათ ნაწარმს, სავაჭრო ობიექტებს სადაც 
მხოლოდ ქართული იყიდება, დისტრიბუტორებსა და B2B მომსახურების 
მიმწოდებლებს. თითოეული ჩანაწერი მოიცავს ფოტოს, მოკლე აღწერას 
და საკონტაქტო ინფორმაციას. ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ მოგაწოდოთ 
აუცილებელი საკონტაქტო ინფორმაცია, არამედ თქვენი თვალით იხილოთ 
თითოეული წარმოდგენილი ნაწარმის ფოტო და აღწერა. კატალოგში ვერ 
იხილავთ ისეთ ინფორმაციას, რომელსაც Google-შიც ადვილად მოძებნით. 
სამაგიეროდ აქ წაიკითხავთ და დაათვალიერებთ იმას, რასაც სხვაგან 
ვერსად ნახავთ.

"KAR.GE საექსპორტო კატალოგი 2017"-ში განთავსებული 509 ჩანაწერი 
მხოლოდ დასაწყისია. ეს ქართული ბიზნესის გამორჩეული ნაწილია. მათ 
აქვთ სტაბილური ხარისხი, სტაბილური ფასი და სტაბილური მიწოდება. ისინი 
აფასებენ შესაძლებლობის ძალას და მზად არიან საიმედო პარტნიორობა 
გაგიწიონ.აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის მარტში გამოიცა "KAR.GE 
საექსპორტო კატალოგი 2017"-ის ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი 
ბეჭდური კატალოგები, ხოლო მოძრაობა KAR.GE-ს ვებსაიტზე - http://
kar.ge განთავსდა ქართული და ინგლისურენოვანი ინტერნეტ ვერსიები. 
ბეჭდური ვერსია წელიწადში ერთხელ გამოიცემა. ინტერნეტ ვერსიის 
უპირატესობა კი ისაა, რომ მასში მუდმივად დაემატება ახალი ჩანაწერები.

"KAR.GE საექსპორტო კატალოგი 2017"-ის შექმნასა და ბეჭდური/
ინტერნეტ ვერსიების გამოცემაში შეტანილი წვლილისათვის პირველ 
რიგში მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხარო ჩვენს სპონსორებს 
- სს "ნიკორა"-ს და შპს "კამპა"-ს, რომელთაც მნიშვნელოვანი დახმარება 
გაგვიწიეს ჯერ კიდევ 2016 წელს; მადლობა თითოეულ იმ კომპანიას, 
რომელიც დღეს კატალოგშია და რომელთაც ძალიან კარგად ესმით, რომ 
ძალა ერთობაშია! მადლობა თითოეულ იმ მედია საშუალებას, რომელთაც 
სხვადასხვა დროს გააშუქეს KAR.GE კატალოგის განვითარების 
ეტაპები და მოძრაობა KAR.GE-ს სხვა საქმიანობა: "საქმიანი დილა" და 
"ბიზნესკონტრაქტი" TV პირველზე; "ეკონომეტრი", "რეალური სივრცე", 
"დილის მოამბე" და "მოამბე" საზოგადოებრივ მაუწყებელზე; "ბიზნეს 
კოდი" TV იბერიაზე; "ბიზნესკონტაქტი" TV მაესტროზე; "საუბრები 
ეკონომიკაზე" და "ღამის სტუდია" TV ობიექტივზე; "ბარიერი", “თქვენი 
დრო” და "დღის შოუ" TV კავკასიაზე; "საუბრები ეკონომიკაზე" და 
"საზოგადოებრივი არჩევანი" TV ახალ საქართველოზე; "#ჰეშთეგი" 
TV აჭარაზე; "2030" GDS-ზე; "ბიზნეს კურიერი" რუსთავი2-ზე; "ბიზნეს 
პოზიტივი" და "პრომოუტერი" რადიო პოზიტივზე; "პროფესიონალები" 
და "ბიზნეს ადვოკატი" რადიო კომერსანტზე; "შტრიხ-კოდი", "პიკის 
საათი" და "ფერმერის საათი" საზოგადოებრივ რადიოზე; "ვირჩევ 
ხარისხს" პირველ რადიოზე; "აღმოაჩინე საქართველო" რადიო Ja-
ko-ზე; "ეკონომიქსი" რადიო იმედზე; მადლობა სტამბა COLOR-ს, სადაც 
უმოკლეს ვადაში პროფესიონალურ დონეზე მომზადდა დიზაინი და 
დაიბეჭდა ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი კატალოგები; და რა 
თქმა უნდა მადლობა მოძრაობა KAR.GE-ს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც 
მიზანმიმართულად და თანმიმდევრულად შრომობდა თქვენთვის 
ინფორმაციის ასეთ ფორმაში მოსაწოდებლად.

ერთსაც დავამატებ ... რა თქმა უნდა ჩვენ გაცილებით მეტ კონტაქტსა 
და ინფორმაციას ფლობს, ვიდრე კატალოგშია წარმოდგენილი. 
დაგვიკავშირდით ნებისმიერი თემატური შეკითხვით და ერთად გავზარდოთ 
ხარისხიანი ქართული ნაწარმის ცნობადობა, გაყიდვები და ექსპორტი!

ძალა ერთობაშია!

ტარიელ ზივზივაძე

მოძრაობა KAR.GE

დამფუძნებელი

+995 577 73 79 64

info@kar.ge

http://kar.ge
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წარმოება

ავეჯი

ბესიკ მეგრელიშვილი, ი.მ. 
ი.მ. “ბესიკ მეგრელიშვილმა” ავეჯის წარმოება 2011 
წლიდან დაიწყო. წარმოებაში საუკეთესო ნედლეულის 
გამოყენებამ და მუდმივი ხარისხის გარანტიამ განაპირობა 
კონკურენტული უპირატესობა კომპანიისა, რომელიც 
ბაზარზე ოპერირებს ბრენდით “Mount Hill”.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
+995 593 576 007; info@mounthill.ge; 
http://mounthill.ge

იფანი, შპს
შპს “იფანი“-ს დაარსებას 2005 წელს წინ უძღოდა 
სამრეწველო და საპროექტო გაერთიანების 21 წლიანი 
გამოცდილება. 3000 კვ.მ-ზე გაშლილ საწარმოო სივრცეში 
იტალიური, ესპანური, თურქული და რუსული 100-ზე მეტი 
მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარით და უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულით მზადდება სხვადასხვა სახის კარი, 
საძინებელი, სამზარეულო, ორიგინალური ავეჯი, რბილი 
ავეჯი, ღვინის ჩასადები, ხის სამაგიდე, თარო და სხვა 
უმაღლესი ხარისხის ნაწარმი.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; + 995 
568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

ოპ-არტი, შპს
შპს "ოპ-არტი" 2007 შეიქმნა წელს. მისი ძირითადი 
საქმიანობაა ბინებისა და ოფისებისთვის ნებისმიერი 
ფორმის, დიზაინის ავეჯის და კარის დამზადება. 
საწარმოს კარი მუდმივად ღიაა იმ მომხმარებლისთვის 
ვისაც აინტერესებს როგორ და რა პირობებში მზადდება 
პროდუქცია. სწორედ ამიტომ კომპანია წარმატებით 
ზრდის მომხმარებელთა რაოდენობას და ინარჩუნებს 
ლიდერის პოზიციას.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

ალკოჰოლური სასმელები

CCBG - ბოლნისი 2015, შპს
შპს "CCBG - ბოლნისი 2015" სამხრეთ საქართველოში, 
ქალაქ ბოლნისის უნიკალური მიკროკლიმატის პირობებში 
ღვინოს აწარმოებს. ძირითადი პროდუქტია ბოლნისის 
ქვევრის რქაწითელი მშრალი, გაუფილტრავი, რომელიც 
ბოთლში ისხმება და ბრენდით "ძმების მარანი" იყიდება 
სარეალიზაციო ქსელში.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 97, ბოლნისი, საქართველო; 
+ 995 593 207 479; giorgitchkonia69@gmail.com; 
FB/ძმების მარანი

NK, შპს
შპს "NK" მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც 
ლიმიტირებული რაოდენობის საოჯახო ტრადიციული 
ტექნოლოგიის ღვინის ბრენდს აწარმოებს. კომპანიის 
ამოცანაა ხარისხის მუდმივი სრულყოფა, პროდუქციის 
ცნობადობის და გაყიდვების ზრდა.
კონტაქტი: დ. კლდიაშვილის 15, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 948 210; gogi68@gmail.com

დიდგორის ველი, შპს
შპს “დიდგორის ველი” 2015 წელს დაფუძნებული 
ქართული წარმოებაა, რომელიც საკუთარი წარმოების, 
უმაღლესი ხარისხის ხორბლის სამმაგი რექტიფიკაციის 
მაღალი კლასის 96.3 % სპირტისაგან, პრემიუმ ხარისხის 
ხორბლის არყებს - “დიდგორის ველი” და “დიდგორის 
ველი - სამეფო“-ს აწარმოებს.
კონტაქტი: მოსკოვის გამზირი 39/4, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 900 153; didgorisveli@gmail.
com; http://didgorisveli.ge

ვარციხის მარანი, შპს
კომპანია "ვარციხის მარანი" 100 % ნატურალური 
ყურძნის ღვინოების მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც 
7 დასახელების ექსკლუზიურ უნიკალურ ქართულ 
ღვინოს აწარმოებს: ოცხანური საფერე, კრახუნა, 
ციცქა, ალადასტური, ცოლიკაური, ალექსანდროული, 
რქაწითელი, საფერავი, ხიხვი და ქისი. ღვინოები 
ტრადიციული მრავალ საუკუნოვანი ტექნოლოგიით 
ქვევრშია დამზადებული.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

მაისტერ ბრაუ, შპს
შპს “მაისტერ ბრაუ” 2013 წელს დაარსდა და 2014 
წლიდან საქართველოსთვის უნიკალურ პროდუქციას - 
ლუდის ბრენდს, ლუდის შნაპსს და გაუფილტრავ ლუდს 
სპეციალური, შუა საუკუნეების გერმანული ტრადიციული 
მეთოდით აწარმოებს. პროდუქცია იყიდება როგორც 
ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გადის ექსპორტზე ევროპაში.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ნატურალისტი, შპს
შპს “ნატურალისტი” 100% ნატურალური თაფლისაგან 
გამოხდილ არაყს - "თაფლუჭი" ბაღდათის რაიონის 
სოფელ ფერსათში აწარმოებს. თაფლუჭი დისტილირდება 
მხოლოდ ნატურალური თაფლისა და ცვილისგან. აქვს 
სასიამოვნო გემო და არომატი. გამოირჩევა სამკურნალო 
თვისებებით.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი ფერსათი, 
საქართველო; + 995 591 09 84 72; info@tafluchi.ge; 
http://tafluchi.ge
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აქსესუარები

ელექტრონიკა კვების ინდუსტრია

თამბაქო ნახევარფაბრიკატები

თხილი პროგრამული უზრუნველყოფა

მამუკა ჩხეიძე, ი.მ.
"სიმონ ჩხეიძის მარანი" მდებარეობს ბაღდათის რაიონის 
სოფელ II ობჩაში. კომპანია დაარსდა და იმართება ძმების 
- ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მიერ. კომპანია "სიმონ 
ჩხეიძის მარანი" აწარმოებს წითელ და თეთრ ღვინოებს: 
ობჩური ცოლიკოური, ობჩური კრახუნა, ოცხანური 
საფერე.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი II ობჩა, ქუჩა 14, 
სახლი  7; + 995 599 791 303; 
mnchkheidze@gmail.com

შატო ნეკრესი, შპს
2013 წელს დაარსებული "შატო ნეკრესი" საკუთარ 
ვენახებში მოყვანილი ქართული ჯიშის ყურძნის 
სხვადასხვა სახეობას თელავის რაიონის სოფელ 
სანიორეში განთავსებულ ღვინის ქარხანაში ამუშავებს. 
კომპანია  ათობით უმაღლესი ხარისხის, გამორჩეული 
გემოსა და არომატის ღვინოს სთავაზობს მომხმარებელს 
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.
კონტაქტი: ა. აფაქიძის 11, თბილისი, საქართველო; 
+995 322 47 17 77; info@marniskari.ge; 
http://ch-nekresi.ru

GIMARIKE, შპს
ქართული ბრენდი "მარიამ გიორგაძე - MG" ექსკლუზიური 
ტყავის ხელნაკეთი აქსესუარების წარმოებაზე 
ორიენტირებული საოჯახო ბიზნესია, რომელიც 2009 
წლიდან უმაღლესი ხარისხის ნატურალური ტყავის 
ორიგინალურ ჩანთებს, ქამრებს, ჰალსტუხებს, 
საფულეებს, საათებს და სხვა 100% ხელნაკეთ ნაწარმს 
ინდივიდუალური შეკვეთით ამზადებს.
კონტაქტი: ბ.ხმელნიცკის 2, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 591 000 844, + 995 558 94 37 22; 
mariam.giorgadze.handmade@gmail.com; 
FB/მარიამ გიორგაძე MG

AG Telekom-ის წარმომადგენლობა 
საქართველოში, შპს
“AG Microelectronics” რუსთავში მდებარე ქართული 
მაღალტექნოლოგიური საწარმოა, რომელიც 2013 
წლიდან აწარმოებს LED ტელევიზორებს, LED ნათურებს, 
TV ბოქსებს, ციფრულ მიმღებებს და სხვა მრავალი სახის  
მაღალტექნოლოგიურ ელექტრონულ ხელსაწყოებს და 
მოწყობილობებს ქართული და უცხოური ბაზრებისათვის.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

რამონა, შპს
შპს “რამონა” 2016 წელს დარეგისტრირდა და ბრენდით 
- RAMONA ოპერირებს. რამონა ეკოლოგიურად სუფთა 
აჭარული ნედლეულით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით 
თბილისში 5-მდე სახეობის მსუბუქ, საშუალო და ძლიერ 
სიგარილებს აწარმოებს. ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმი 
არ შეიცავს არანაირ ქიმიურ დანამატს და ათჯერ უფრო 
უვნებელია, ვიდრე ჩვეულებრივი სიგარეტი. 
კონტაქტი: პეკინის გამზირი, 31ბ, 29, თბილისი, 
საქართველო. + 995 599 489 935. sosomazmi@gmail.com.

NUTSGE, შპს
BRC FS და Kosher სერტიფიცირებული შპს “NUTSGE” 
ზუგდიდში მდებარე ქართული თხილის გადამამუშავებელი 
და ექსპორტიორი კომპანიაა. იგი 2012 წელს 
დამფუძნებლების ამ ბიზნესში 18 წლიან გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით დაფუძნდა. კომპანია 2200 კვ. მ. საწარმოო 
ფართს ევროკავშირის წესებისა და სტანდარტების დაცვით 
მართავს და წელიწადში 2000 მტ თხილის პროდუქციას 
აწარმოებს.
კონტაქტი: გამსახურდიას გამზ. 8, 2100, ზუგდიდი, 
საქართველო; + 995 592 90 00 90; info@nutsge.com; 
http://nutsge.com

ნიკორა, სს
1998 წელს ქართული კაპიტალით დაფუძნებული "ნიკორა" 
დღეს უკვე ხორცპროდუქტების, ნახევარფაბრიკატების, 
თევზეულის, რძის ნაწარმის, ნაყინის, პურ-ფუნთუშეულის, 
გაყინული საკონდიტრო ნაწარმის, ღვინის და სალათების 
საწარმოებს აერთიანებს, 4000-მდე ადამიანს ასაქმებს, 
500-მდე დასახელების პროდუქციას აწარმოებს და 
206 საკუთარ სავაჭრო ობიექტს ფლობს. საწარმოებში 
მრავალი წელია დანერგილია ხარისხის მართვის სისტემა 
ISO 9001:2008 და სურსათის უვნებლობის მართვის 
სისტემა ISO 22000:2005.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ფრეკო, შპს
შპს "ფრეკო" პირველი ქართული კარტოფილი ფრის 
მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც 2016 წელს ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხში დაარსდა. კომპანია 
ადგილობრივი - ახალციხის ნატურალური კარტოფილის 
გამოყენებით ეკოლოგიურად სუფთა, ბუნებრივად 
გემრიელ, ყოველგვარი ქიმიური დანამატებისაგან და 
GMO თავისუფალ კარტოფილ ფრის საკუთარი ბრენდული 
დასახელებით აწარმოებს და ყიდის.
კონტაქტი: სოფელი მუსხი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, 
საქართველო; + 995 599 055 005; info@freco.ge; 
http://freco.ge

აპექსი, შპს
შპს “აპექსი” 2004 წლიდან საშუალო და დიდ კომპანიებს 
სთავაზობს აღრიცხვის, ანალიზისა და ბიზნეს-პროცესების 
მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”-ს. სისტემა 
ერთიანი მონაცემთა ბაზის საშუალებით ახორციელებს 
საწარმოო და სავაჭრო პროცესების, სასაწყობო 
მეურნეობისა და საბუღალტრო-ოპერაციების აღრიცხვასა 
და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების სრულ 
ავტომატიზაციას.
კონტაქტი: ბელიაშვილის 8, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 20 55 05; office@apex.ge; 
http://apex.ge
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რძის ნაწარმი

საკონდიტრო

საკონსერვო

ლიანა დემეტრაშვილი, ი.მ.
ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი” თეთრიწყაროში თხის 
ფერმას მართავს და თხის რძის პროდუქციას აწარმოებს: 
თხის რძეს, კარაქს, ნადუღს და ყველს. პროდუქცია 
ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდ “ამალთეა”-ს სახელით 
იყიდება. პროდუქცია მის ტრადიციულ ანალოგებთან 
შედარებით მაღალ ფასში იყიდება, მაგრამ მისმა 
მყიდველმა იცის თხის რძის სარგებლიანობა.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.com; 
FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

სამშენებლო მასალები

დეკორა, შპს
2014 წელს ქუთაისში “აწარმოე საქართველო”-ს 
ხელშეწყობით დაფუძნებული შპს “დეკორა” ადგილობრივ 
ნედლეულზე დაყრდნობით 4 სახის პროდუქციას ქმნის: 
ფერადი ქვიშა და სილა, მოზაიკური ფილა ბადეზე, ფერადი 
ჩასართავები და ასანათები და სფეროები ლანდშაფტური 
დიზაინისათვის.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

ემსიბი ჯორჯია, შპს
შპს “ემსიბი ჯორჯია“ ფუნქციონირებს 1999 წლიდან 
და მისი მიზანია მსოფლიოს უდიდესი სწრაფი კვების 
კომპანია "მაკდონალდსის" რესტორნების ქსელის 
პურ-ფუნთუშეული პროდუქციით მომარაგება მთელს 
ამიერკავკასიის რეგიონში. გარდა ამისა კომპანია 500-
ზე მეტ საცალო ობიექტში ყიდის თავისი წარმოების 
პურფუნთუშეულს ბრენდით - “BakeHouse”.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
„კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; 
info@bakehouse.ge; http://bakehouse.ge

ვინიფერა, შპს
შპს "ვინიფერა" 2012 წელს დაფუძნებული კომპანიაა, 
რომელიც საკუთარ ვენახებში მოწეული განსაკუთრებული 
ჯიშის სუფრის შავ და თეთრ ყურძენთან ერთად 
ღვინომასალებს და ამავე ყურძნისგან დამზადებულ 
სხვადასხვა სახის ნატურალურ ჯემებსა და მურაბებს 
აწარმოებს. პროდუქცია იყიდება როგორც შიდა ბაზარზე, 
ასევე გადის ექსპორტზე. 
კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 9, ბ.168, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 373 011; shurgat@mail.ru; 
http://viniferageorgia.com

ნოვა, შპს
ISO სერტიფიცირებული შპს "ნოვა"-ს ისტორია 2006 
წელს იწყება. სამშენებლო მასალების იმპორტიდან 
კომპანია ნელ-ნელა სამშენებლო მასალების წარმოების 
ხაზების ეტაპობრივ განვითარებაზე გადავიდა და უკვე 
ათობით დასახელების სამშენებლო პროდუქციას 
აწარმოებს თბილისსა და ბათუმში. საქართველოს 
ბაზრის მომარაგებასთან ერთად კომპანიას პროდუქცია 
ექსპორტზეც გააქვს ბრენდული დასახელებით - “NOVA”.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

პანექსი, სს
ISO სერტიფიცირებული სს “პანექსი” საქართველოში 
#1 კედლის და სახურავების სენდვიჩ პანელების 
მწარმოებელია, რომელიც 2015 წელს შპს “ICES” და სს 
“საქართველოს საპარტნიორო ფონდი”-ს ერთობლივი 
ინვესტიციით დაარსდა. კომპანია პროდუქციას იტალიური 
და სამხრეთ კორეული ტექნოლოგიებით აწარმოებს.
კონტაქტი: წითელი ხიდის გზატკეცილი მე-17კმ., 
რუსთავი, საქართველო; + 995 591 076 007; info@panex.
ge; http://panex.ge

სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი, შპს
შპს “სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი" 2002 წლიდან 
ფარავნის ტბასთან არსებულ საკუთარ პერლიტის 
საბადოზე აწარმოებს პერლიტის მოპოვებას, რომლის 
ტექნოლოგიურად დამუშავების შედეგად აწარმოებს 
სხვადასხვა დარგობრივ პროდუქციას: აგროპერლიტს, 
პერლიტის საფილტრე ფხვნილს, აფუებული პერლიტის 
ქვიშას და პერლიტის მსუბუქ თბოსაიზოლაციო 
სამშენებლო ბლოკებს. ნაწარმი არის ეკოლოგიურად 
100% სუფთა და 100% ქართული.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა 
ფშაველას VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge

საქკაბელი, სს
სს “საქკაბელი” საქართველოში საკაბელო პროდუქციის 
ყველაზე დიდი მწარმოებელია. ქარხანა 1958 წელს 
დაარსდა. მის ძირითად ფუნქციას 74 დასახელების 2000-
მდე სპეციფიკაციის კაბელების წარმოება წარმოადგენს. 
პროდუქცია ბრენდული დასახელებით - „საქკაბელი“ 
იყიდება საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.
კონტაქტი: გამრეკელის 19, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 577 717 987; gm@cable.ge; http://sakcable.ge

სტოუნ არტი, შპს
შპს ”სტოუნ არტი” 2007 წელს შეიქმნა. კომპანია 
ბრენდით STONEART საქართველოს ბაზარზე 20-ზე მეტი 
დასახელების დეკორატიულ ქვას აწარმოებს ინტერიერისა 
და ექსტერიერისათვის. პროდუქციის დასამზადებლად 
გამოიყენება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, ხარისხიანი 
და მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების მიერ გამოშვებული 
მასალები.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808,  + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge
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საქონლის საკვები ტექსტილი ფუტკრის პროდუქტები

სოუსები & სანელებლები შეფუთვა

ფერმერული მეურნეობა ჩაი

ლელო, შპს
შპს “ლელო” ახალი ქართული კომპანიაა, რომელიც 2015 
წელს დაარსდა. კომპანია აწარმოებს ეკოლოგიურად 
სუფთა, ხარისხიან, ადგილობრივ ნედლეულზე 
დამზადებულ ნატურალურ წითელ ტყემალს, აჯიკასა 
და პომიდორის საწებელს საკუთარი ბრენდული 
დასახელებით “მასპინძელო”. ბრენდი იყიდება როგორც 
ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზარზე.
კონტაქტი: სოფელი შუხუთი, ლანჩხუთის რაიონი,  
საქართველო; + 995 591 751 476; 
lelogeorgia@gmail.com; http://lelogeorgia.com

ელსელემა, შპს
შპს “ელსელემა” 1992 წლიდან ფუნქციონირებს და 
თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით აღჭურვილი ორი 
სამკერვალო ფაბრიკითაა წარმოდგენილი თბილისსა და 
ლანჩხუთში. წარმოების ძირითადი მიმართულებებია: 
სამკერვალო წარმოება, ტრიკოტაჟის წარმოება, საქარგავი 
წარმოება, ტრაფარეტული ბეჭდვა ქსოვილზე. კომპანიაში 
საერთო ჯამში 150-მდე ადამიანია დასაქმებული.
კონტაქტი: გურამიშვილის გამზ. 64ა, 0141 თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 2 47 52 32; elselema@yahoo.com; 
http://elselema.ge

ივერია ტექს, შპს
ISO 9001:2000 მფლობელი შპს “ივერია ტექს” სამკერვალო 
საწარმოა, რომელიც ბრენდი “Iveria Uniforms”-ის სახელით 
მომხმარებლებისათვის უკვე მრავალი წელია ტანსაცმელს 
აწარმოებს. კომპანიის მიზანია წარმოებაში დანერგოს 
ევროპული სტანდარტები, რისთვისაც სისტემატურად 
იდგმება ნაბიჯები.
კონტაქტი: ბერი გაბრიელ სალოსის 149, 0113 თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 585 000, +995 322 273136; 
iveriauniforms@gmail.com; http://iveria.ge

ნაზვრევი, შპს
შპს “ნაზვრევი” 2014 წლის შემდეგ თანმიმდევრულად 
ავითარებს საქმიანობას: სარკისებრ კობრს, თეთრ ამურს 
და ლოქოს აშენებს სატბორე მეურნეობაში, ორპინგტონის 
ჯიშის იხვებს და ბროილერის ჯიშის ქათმებს ამრავლებს 
ფერმაში და ბიო ღვინის წარმოებას უყრის საფუძველს 
საკუთარ ვენახში.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; 
k.topuria28@gmail.com; FB/ნაზვრევი

გრინპაკი, შპს
შპს “გრინპაკი” 2014 წელს დაფუძნებული კომპანიაა, 
რომელიც შესაფუთ მასალებს ეკოლოგიურად სუფთა და 
გარემოსთვის უვნებელი ნედლეულისგან აწარმოებს. 
სახელმწიფო პროგრამაში - “აწარმოე საქართველოში” 
ჩართვის შედეგად წარმოებამ სწრაფი განვითარება დაიწყო: 
ამაღლდა წარმოებული შესაფუთი მასალების ხარისხი და 
გაიზარდა მომხმარებლების რაოდენობა.
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, ნაკვ. 
14/579, თბილისი, საქართველო; + 995 599 129 707, +995 
32 247 71 69; info@greenpack.ge; http://greenpack.ge

გეოპლანტი, შპს
კომპანია “გეოპლანტი“ 1996 წელს დაფუძნდა. კომპანია 
ფლობს 330 ჰა ჩაის პლანტაციას, ორ პირველადი 
გადამუშავების და ორ დასაფასოებელ საწარმოს, 
რომლებიც აღჭურვილია ჩაის გადამუშავების და 
დაფასოების უახლესი ტექნოლოგიებით და მანქანა-
დანადგარებით IMA (იტალია), Fuso (იაპონია), Marden 
Edwards (დიდი ბრიტანეთი), T&I Global (ინდოეთი). 2014 
წელს კომპანიამ დანერგა სურსათის უვნებლობის სისტემა 
HACCP. 2016 წელს კომპანიამ დანერგა ISO 22000:2005.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; http://gurieli.ge

აგროქიზიყი, შპს
შპს "აგროქიზიყი" კახეთში, დედოფლისწყაროში მოქმედი 
კომპანიაა, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს 3 მაღაზიის 
და სადილერო ქსელის მეშვეობით სთავაზობს ვეტერინარულ 
პრეპარატებს, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, 
სასუქებს, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, მექანიზაციის 
მომსახურებას, ცხოველისა და ფრინველის საკვებს და სხვა 
მათთვის საჭირო პროდუქციას თუ მომსახურებას საქონლის 
ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების ჩათვლით.
კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

გარია, შპს
შპს "გარია" ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიაა, 
რომელიც საქართველოში აწარმოებს დაფნის ფოთოლს, 
აჯიკას, ძირტკბილას და მრავალ სხვა ადგილობრივ 
ტრადიციულ და საერთაშორისო სოუსებს და სანელებლებს. 
კომპანიის განვითარება ეფუძნება წლების განმავლობაში 
ჩამოყალიბებულ მყარ კონტაქტებს როგორც ჯანსაღი 
ნედლეულის მწარმოებლებთან საქართველოში, ასევე 
საიმედო პარტნიორებთან საზღვარგარეთ.
კონტაქტი: ა. მირცხულავას 2/45, თბილისი 0129, 
საქართველო; + 995 551 343 642; info@garia.ge; 
http://garia.ge

კოდი, კოოპერატივი
2016 წელს 5 თანამოაზრის მიერ ახალციხეში დაფუძნებული 
კოოპერატივი "კოდი" დღეს უკვე 11 წევრს აერთიანებს, 420-
ზე მეტ სკიან საფუტკრე მეურნეობას უძღვება, წელიწადში 
7-10 ტონა უნიკალური სამკურნალო თვისებების მქონე 
ალპური ზონის თაფლს აწარმოებს, თავისივე საწარმოში 
გადაამუშავებს და სამი სახის ნაწარმს ბრენდული 
დასახელებით - "ნინოწმინდის თაფლი" ჰყიდის.
კონტაქტი: იოანე პეტრიწის 2, ახალციხე, საქართველო; 
+ 995 593 90 30 60; skakody@gmail.com
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ჩირი, ჩურჩხელა & ნუგბარი წვენები & ნექტარები ჰიგიენა, ჯანმრთელობა & სილამაზე

მილმართი, შპს
ქართული ჩაის ბრენდი “შემოქმედი”-ს მფლობელი 
შპს “მილმართი” 2011 წლიდან 100% ადგილობრივი 
ნედლეულით და იაპონური ტექნოლოგიებით წელიწადში 
დაახლოებით 15 000 კგ მსხვილფოთლოვან უმაღლესი 
ხარისხის გრეხილ მწვანე და შავ ჩაის 9 სახეობას 
აწარმოებს.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

წყალი

ტყიბულის ჩაი, შპს
შპს “ტყიბულის ჩაი” ტყიბულის რაიონში 1300 მეტრ 
სიმაღლეზე საკუთარ 27 ჰა პლანტაციებში ყოველწლიურად 
200-250 ტონა ჩაის კრეფს და მისსავე ფაბრიკაში 
კლასიკური წესით და თანამედროვე მოთხოვნების 
გათვალისწინებით უმაღლესი ხარისხის ჩაის აწარმოებს. 
პროდუქცია იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, 
ასევე საზღვარგარეთ.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

აქვა გეო, შპს
შპს “აქვა გეო” 2009 წელს შეიქმნა. ISO და HACCP 
სისტემების დანერგვა უზრუნველყოფს მრავალსაფეხურიან 
დაცვას წარმოების ყველა ეტაპზე. წყალი “სნო” ისხმება 0.5, 
1, 1.5, 4, 6, 8, 10 ლიტრიან პეტის ბოთლებში, 0.5 ლიტრიან 
შუშის ბოთლში და 19 ლიტრიან ბოცაში. საბავშვო წყალი 
“სნო”, უახლესი პროდუქტი, წარმოდგენილია 0.33 და 1.5 
ლიტრიანი ფორმატით. ტარა დამატებით გადის რადიაციულ 
და ბისფენოლ ა-ს (BPA Free) შემცველობაზე კონტროლს. 
შპს „აქვა გეო“ ერთადერთია, რომელიც ფლობს 
ოფიციალურ სახელმწიფო ნებართვა-ლიცენზიას საბავშვო 
წყლის წარმოებაზე.
კონტაქტი: მისაქციელი, მცხეთის რაიონი, 
3308 თბილისი, საქართველო; +995 322 470 409; 
info@aquageo.ge; http://aquageo.ge

ბებოს ნობათი, შპს
შპს “ბებოს ნობათი” 2014 წლიდან 100% ქართული 
ნედლეულის ბაზაზე და უნიკალური ტექნოლოგიით 
ზუგდიდში უგემრიელეს ბებოს ჩურჩხელას ორ სახეობას 
აწარმოებს. პროდუქცია ვაკუუმშია შეფუთული და ძაფის 
გარეშე სტანდარტულ ზომებში მზადდება. პროდუქტის 
შენახვის ვადა არის 9 თვე.
კონტაქტი: რუსთაველის მე-4 შეს. 11, ზუგდიდი, 
საქართველო; +995 595 37 40 88, +995 577 14 19 56; 
bachuki.1985@mail.ru; FB/ბებოს-ჩურჩხელა

გრეიფი, შპს
2015 წელს დაფუძნებული შპს “გრეიფი” ადგილობრივი 
ნედლეულით ინოვაციურ ფორმაში და თანამედროვე 
სტანდარტების შეფუთვაში აწარმოებს ყველასათვის 
საყვარელ თათარას 6 სახეობას. პროდუქცია გამიზნულია 
როგორც ქართული ბაზრისთვის, ასევე საექსპორტოდ.
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

ტკბილეული, შპს
შპს “ტკბილეული” ბაღდათში საკუთარ გადამამუშავებელ 
საწარმოში ადგილობრივი ფერმერების მიერ მოყვანილი 
ნატურალური ხილისა და იტალიური შოკოლადის 
მეშვეობით ჩირკოლადს - შოკოლადში ამოვლებულ ჩირს 
აწარმოებს. პროდუქცია “ჩირკოლადი”-ს ბრენდული 
დასახელებით იყიდება როგორც საქართველოში, ასევე 
გადის ექსპორტზეც.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

კამპა, შპს
2008 წელს დაარსებული ISO 9001, HACCP და ISO 
22000 სერტიფიცირებული შპს “კამპა” ბაზარზე სამი 
ბრენდით - "კამპა", "ჩვენი" და "ფრუტატა" ოპერირებს. 
კომპანია 30-ზე მეტი სხვადასხვა დასახელებისა და 
არომატის ნატურალურ წვენსა და ნექტარს აწარმოებს 
და ყიდის როგორც საქართველოს საცალო ქსელში, 
ასევე ექსპორტზე გააქვს რუსეთში, ყაზახეთსა და არაბთა 
გაერთიანებულ საემიროებში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს
კომპანია “IDS ბორჯომი საქართველო” საერთაშორისო 
კომპანია IDS Borjomi International-ის შემადგენელი 
ნაწილია, რომელიც დსთ-სა და ბალტიისპირეთის მასშტაბით 
ბაზრის ლიდერი კომპანიაა ბუტილირებული ნატურალური 
მინერალური წყლების სეგმენტში. კომპანია ქართული 
მინერალური წყლების ბაზრის უპირობო ლიდერია, როგორც 
წარმოებული მინერალური წყლის მოცულობით, ასევე, 
წარმოებაში დანერგილი ტექნოლოგიური სიახლეებით. 
ბაზარზე წარმოდგენილია 3 ბრენდით: "ბორჯომი", "ლიკანი" 
და "ბაკურიანი".

კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com

დევიკო ნიკოლეიშვილი, ი.მ. (IZOSIA)
ქართული კოსმეტიკური საცხი “IZOSIA” სოლიდური 
ბრენდული დასახელებით და გაახლებული შეფუთვით 2016 
წლიდან ხელახლა წარსდგა ქართველი ქალბატონების 
წინაშე და უმალვე მათი კეთილგანწყობა და დაფასება 
დაიმსახურა. “IZOSIA” აწარმოებს და საქართველოში 
საკუთარ საფირმო ობიექტში ყიდის ხუთი სახეობის საცხს 
ყველა ტიპის კანისა და ასაკისათვის - ჟოჟობა, ავოკადო, 
არგანი, ატამი და ანტი-აკნე.
კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 
597 603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია
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B2B მომსახურება

ავეჯი

ივერია, სს
სს "ივერია" 1959 წელს დაარსებული პირველი 
პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოებაა 
საქართველოში, რომლის პროდუქციის ძირითად 
ასორტიმენტს უკვე მრავალი წელია შეადგენს თმის მოვლის 
საშუალებები (შამპუნი, თმის ბალზამი, თმის კონდიციონერი, 
თმის კრემ-გელი), კანის მოვლის საშუალებები (ხელის 
კრემი, საბავშვო კრემი, გაპარსვის შემდგომი კრემი, ფეხის 
კრემი, ლოსიონი) და პარფიუმერია (ოდეკოლონი, სუნამო, 
ტუალეტის წყალი).
კონტაქტი: გუდაუთის  7. თბილისი, საქართველო; + 995 
32 2340465; info@iveria-jsc.com; 
FB/სააქციო საზოგადოება ივერია

მედა ბრაითი, შპს
შპს "მედა ბრაითი" ქართულ-ებრაული საწარმოა, რომელიც 
2010 წლიდან ისრაელის გამოცდილებით და ტექნოლოგიით 
უმაღლესი ხარისხის სარეცხ და საპრიალებელ 
საშუალებებს ხელმისაწვდომ ფასებში სთავაზობს როგორც 
ორგანიზაციებს, ასევე კერძო პირებს. “მედა ბრაითის” 
პროდუქციას ყველაფრის მოშორება შეუძლია იქნება ეს 
ცხიმი, ლაქა, ჭუჭყი, მტვერი, ჟანგი თუ ნადები.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

ბრენდი

CARRY
ბრენდი “Carry” გთავაზობთ სახმელეთო, საჰაერო, 
საზღვაო გადაზიდვებს და სათანადო საბროკერო და 
სადაზღვევო მომსახურებებს. "განაგრძეთ (Carry on) 
თქვენი წარმატებული საქმიანობა ჩვენი მხარდაჭერით" - 
კომპანიის მთავარი გზავნილია.
კონტაქტი: ყაზბეგის გამზირი 24 გ / 242 ბ, თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 42 20 70; info@carry.ge; 
http://carry.ge

ხარისხის ლაბორატორია Qlab
“ხარისხის ლაბორატორია Quality Lab” ქართული ბრენდია. 
ბრენდს გააჩნია ორიგილური ლოგო. ბრენდის სლოგანია 
- "გაანალიზე მომავალი". ბრენდი მუდმივად იმსახურებს 
აღიარებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს 
გარეთ როგორც დამკვეთებში/პარტნიორებში, ასევე 
პროფესიოულ საზოგადოებაში.
კონტაქტი: წერეთლის 95, თბილისი, საქართველო; + 995 
599 315 515; info@qlab.ge; http://qlab.ge

ლაერტონ თბილისი
სასტუმრო “ლაერტონ თბილისი” წარმოადგენს ახალ 
ქართულ ბრენდს. ეს არის ადგილი, სადაც ერთმანეთს 
ავსებენ საერთაშორისო დონის მაღალხარისხიანი 
მომსახურების სტანდარტი და ცნობილი ქართული 
სტუმართმოყვარეობა. „ლაერტონი“-ს გუნდი გულითადად 
ზრუნავს თითოეული სტუმრის კმაყოფილებაზე. სასტუმროს 
სლოგანია: “ჩვენ ვქმნით განსხვავებას... სიამოვნებით!“
კონტაქტი: ი. ქურხულის 14, თბილისი 0103, საქართველო; 
+ 995 322 55 66 55; info@laerton-hotel.com; 
www.laerton-hotel.ge

მარნეტი
"მარნეტი", იგივე "MARNET" ქართული საკონსულტაციო 
ბრენდია, რომელიც 2001 წლიდან არსებობს. 2006 
წლიდან მოხდა რებრენდინგი, შემუშავდა ახალი ლოგო, 
ახალი სლოგანი, დარეგისტრირდა კომპანია ახალი 
საქმიანობით (ბიზნეს გეგმის დაწერა) - შპს “მარნეტ 
ესოშიეიტსი”. ბრენდის სლოგანია - "თქვენი წარმატება 
თქვენს ხელთაა!"
კონტაქტი: ბახტრიონის 28/79, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 577 737 964; contact@marnet.ge; http://marnet.ge

სტარ კონსალტინგი
“სტარ კონსალტინგი” ქართული სასერტიფიკატო 
და საკონსულტაციო ბრენდია, რომელიც სურსათის 
უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სფეროებში 2012 წლიდან 
საქმიანობს. მისი პარტნიორები არიან საერთაშორისო და 
დონორი ორგანიზაციები - Mercy Corps, EBRD, REAP; ასევე 
რძის და რძის პროდუქტების, პურისა და პურ-ფუნთუშეულის, 
ღვინის, ხორცისა და ხორცპროდუქტების, სასაკლაოების, 
კვერცხის მწარმოებელი, სუპერმარკეტების ქსელები და 
სატრანსპორტო კომპანიები.
კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვ., 1ა, თბილისი, 
საქართველო; + 995 595 908 182; ekaterine.burkadze@
gmail.com; http://starconsulting.ge

MOUNT HILL
ი.მ. ბესიკ მეგრელიშვილმა ავეჯის წარმოება 2011 წლიდან 
დაიწყო. წარმოებაში საუკეთესო ნედლეულის გამოყენებამ 
და მუდმივი ხარისხის გარანტიამ გაამყარა კონკურენტული 
უპირატესობა კომპანიისა, რომელიც ბაზარზე ოპერირებს 
ბრენდით Mount Hill. Mount Hill ითარგმნება, როგორც 
"მთაგორი". სწორედ ეს იყო პირველად ჩანაფიქრი, 
რომელმაც აღნიშნული ბრენდის დასახელებაში შეიტანა 
გადამწყვეტი როლი.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
+995  593  576  007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

იფანი
კომპანიის დამფუძნებელი ბნ. ზურაბ შუბითიძე 
წარმოშობით არის საჩხერის რაიონის სოფელ 
კორბოულიდან. ამ ულამაზეს სოფელში არის ერთი კამკამა 
წყარო სახელად იფნის წყარო, რომლის ირგვლივაც სულ 
იფნის ხეებია ამოსული. საკუთარი კუთხის სიყვარულმა 
თავისი გავლენა იქონია, როცა ბნ. ზურაბი ავეჯის 
წარმოებას აფუძნებდა. ბევრი არ უფიქრია და ... აქედან 
იწყება ბრენდი “იფანი”-ს ისტორია.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge
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ალკოჰოლური სასმელები

ვარციხის მარანი
“ვარციხის მარანი” ქართული ბრენდია, რომლის სახელიც 
ბაღდათის რაიონის სოფელ ვარციხეს უკავშირდება. 
სწორედ აქ, საქართველოს ამ ლამაზ კუთხეში საქმიანობს 
კომპანია “ვარციხის მარანი“, რომელიც უნიკალურ 
ექსკლუზიურ ღვინოებს ქართული და მსოფლიო 
ბაზრისთვის ქმნის.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

ოქროს ვერძი
“ოქროს ვერძი”  - ქართული ბრენდია, რომელიც შპს 
NK-ს ეკუთვნის. საოჯახო ღვინის მარანი კომუნისტებმა 
სრულიად დააანგრიეს 1921 წელს. თუმცა ღვინის ბრენდის 
დამზადების საიდუმლო ტექნოლოგია მაინც გადაეცა 
თაობებს და მისი აღორძინება ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეობს. 
კომპანიის მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე საოჯახო მარნის 
აღდგენაა.
კონტაქტი: დ. კლდიაშვილის 15, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 948 210; gogi68@gmail.com

ოპ-არტი
"ოპ-არტი" ქართული ავეჯის ბრენდია. სიტყვა-"opart" 
იშიფრება როგორც ოპტიკური ხელოვნება. ეს ვიზუალური 
ხელოვნების მიმდინარეობაა, რომელიც ოპტიკურ 
ილუზიებს იყენებს. კომპანიისთვის და ბრენდისთვის 
სახელის შერჩევისას დროს დიდი მსჯელობა გამართულა 
საქმის მოთავეებს შორის და ბოლოს მაინც დიზაინერების 
მიერ შემოთავაზებულ კონცეფციას გაუმარჯვია. 
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; + 
995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

დიდგორის ველი
ქართული ბრენდი - "დიდგორის ველი“ გთავაზობთ 
მაღალი ხარისხის პროდუქციას. პროდუქციის წარმოება 
ეძღვნება 1121 წლის 12 აგვისტოს დიდგორის ველზე 
ქართველთა უდიდეს გამარჯვებას, რომელიც ისტორიაში 
„ძლევაი საკვირველი“-ს სახელით შევიდა. ჩვენ 
ვამაყობთ ჩვენი წარსულით და ეს სიამაყე პროდუქციის 
განსაკუთრებულ თვისებებსა და გემოში ავსახეთ.
კონტაქტი: მოსკოვის გამზირი 39/4, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 900 153; didgorisveli@gmail.
com; http://didgorisveli.ge

თაფლუჭი
შპს “ნატურალისტი” 100% ნატურალური თაფლისაგან 
გამოხდილ არაყს - "თაფლუჭი" ბაღდათის რაიონის 
სოფელ ფერსათში აწარმოებს. ბრენდი „თაფლუჭი“ 2016 
წელს შეიქმნა. 
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი ფერსათი, 
საქართველო; + 995 591 09 84 72; info@tafluchi.ge; 
http://tafluchi.ge

ლუდსახარში მაისტერბრაუ
ბრენდი "მაისტერბრაუ" ქართველი და გერმანელი 
პარტნიორების მოფიქრებული სახელია, რომელიც 
ისტორიული გერმანული ტრადიციით ლუდის წარმოებაზეა 
დაფუძნებული. ჩანაფიქრი თავიდანვე იყო და არის 
უნიკალური და იშვიათი სასმელების წარმოება. სწორედ 
ასეთია "ლუდის შნაპსი", იგივე "ლუდის ბრენდი".
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

სიმონ ჩხეიძის მარანი
"სიმონ ჩხეიძის მარანი" მდებარეობს ბაღდათის რაიონის 
სოფელ II ობჩაში. კომპანია დაარსდა და იმართება ძმების 
- ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მიერ. კომპანია აწარმოებს 
წითელ და თეთრ ღვინოებს: ობჩური ცოლიკოური, ობჩური 
კრახუნა, ოცხანური საფერე. სახელი "სიმონ ჩხეიძის 
მარანი" უკავშირდება ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მამას, 
წარსულში დამსახურებულ მეღვინეს, ბატონ სიმონს.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი II ობჩა, ქუჩა 14, 
სახლი 7; + 995 599 791 303; mnchkheidze@gmail.com

შატო ნეკრესი
სავაჭრო ნიშანი - "შატო ნაკრესი" ორი სიტყვის სინთეზის  
შედეგად შეიქმნა, რომელთაგან თითოეული ღვინის 
ქვეყანას და მათ მეღვინეობის ტრადიციებს უკავშირდება. 
სიტყვა "ნეკრესი" (ალაზნის ველის მიმდებარე მთაზე 
აგებული მონასტერის დასახელება) საქართველოს, 
როგორც ღვინის სამშობლოს გვახსენებს; ხოლო სიტყვა 
"Chateau" (საფრანგეთში არისტორატიულ საგვარეულო 
ადგილმამულის მიღებული დასახელება) საფრანგეთს, 
როგორც თანამედროვე მეღვინეობის ლიდერ ქვეყანას.
კონტაქტი: ა. აფაქიძის 11, თბილისი, საქართველო; 
+995 322 47 17 77; info@marniskari.ge; 
http://ch-nekresi.ru

ძმების მარანი
"ძმების მარანი" ძმების - ბნ. გურამ ავქოფაშვილის და 
ბნ. გიორგი ჭყონიას შექმნილი ბრენდია, რომელმაც 
თავიდანვე მიზნად დაისახა სწორედ ბოლნისის რაიონის 
პოპულარიზება ღვინის სამყაროში. 
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 97, ბოლნისი, საქართველო; 
+ 995 593 207 479; giorgitchkonia69@gmail.com; 
FB/ძმების მარანი
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ნაყინი

აქსესუარები თამბაქო მწვანილეული

დისტრიბუცია თევზეული

ელექტრონიკა თხილი ნახევარფაბრიკატები

RAMONA
შპს “რამონა” 2016 წელს დარეგისტირდა და ბრენდით 
- RAMONA ოპერირებს. კომპანია ეკოლოგიურად 
სუფთა აჭარული ნედლეულით და თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით თბილისში 5-მდე სახეობის მსუბუქ, 
საშუალო და ძლიერ სიგარილებს აწარმოებს. ბრენდის 
ინსპირაცია გახდა დამფუძნებელთა დიდი სურვილი, რომ 
საქართველოში აჭარული მაღალხარისხიანი ნედლეულით 
მომხდარიყო მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება.
კონტაქტი: პეკინის გამზირი, 31ბ, 29, თბილისი, 
საქართველო. + 995 599 489 935. sosomazmi@gmail.
com.

24 სალათი
“24 სალათი” “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ შემავალი 
სალათების ქართული ბრენდია. ბრენდის თანამედროვე 
სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი საწარმო 
თბილისში მდებარეობს და მისი წარმადობა 
ყოველთვიურად დაახლოებით 25 ტონაა. ასორტიმენტშია 
30 სახეობის სალათა, 15 სახეობის მზა კერძი და 10 
სახეობის მწნილი და ხილის სალათა.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მარიამ გიორგაძე - MG
ქართული ბრენდი "მარიამ გიორგაძე - MG" ექსკლუზიური 
ტყავის ხელნაკეთი აქსესუარების წარმოებაზე 
ორიენტირებული საოჯახო ბიზნესია, რომელიც 2009 
წლიდან უმაღლესი ხარისხის ნატურალური ტყავის 
ორიგინალურ ჩანთებს, ქამრებს, ჰალსტუხებს, 
საფულეებს, საათებს და სხვა ტყავის ხელნაკეთ ნაწარმს 
სპეციალური შეკვეთით ამზადებს.
კონტაქტი: ხმელნიცკის 2, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 591 000 844, + 995 558 94 37 22; mariam.gior-
gadze.handmade@gmail.com; FB/მარიამ გიორგაძე MG

ვესტ ინვესტი 
შპს “ვესტ ინვესტი“ წარმოადგენს საკვები პროდუქტების 
ერთ-ერთ უმსხვილეს სადისტრიბუციო კომპანიას, 
რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს 
გაყინული ხორც-პროდუქტების, თევზის, ზეთისა და კარაქის 
დისტრიბუციას. “ვესტ ინვესტი“ შედის ჰოლდინგ “ვესტ 
გრუფის“ შემადგენლობაში, რომლის დასაფუძნებლად 
ჩადებული ინვესტიციების გარკვეული წილი ამერიკულ 
ინვესტიციებზე მოდის. ამან განაპირობა „ვესტ ინვესტის“ 
დასახელების ფორმირება.
კონტაქტი: გ. ლორთქიფანიძის 13ა, თბილისი, 
საქართველო; + 995 595 881 081; info@wi.ge; 
http://westinvest.ge/

AG MICROELECTRONICS
“AG Microelectronics” ქართული მაღალტექნოლოგიური 
ბრენდია, რომელიც ეკუთვნის შპს “AG Tele-
kom-ის წარმომადგენლობას საქართველოში”. 
რუსთავში მდებარე ულტრათანამედროვე საწარმო 
არა მხოლოდ მაღალტექნოლოგიურ პროდუქციას 
ქმნის, არამედ განათლებაში მუდმივი ინვესტიციებით 
ახდენს მიკროელექტრონული წარმოების სფეროში 
ახალგაზრდების ცოდნის ამაღლებასა და საჭირო უნარ-
ჩვევების ჩამოყალიბებას.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

ოკეანე
"ოკეანე" “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ შემავალი 
თევზეულის და ზღვის პროდუქტების ქართული ბრენდია. 
"ოკეანე" ქართულ ბაზარზე 2003 წელს გამოჩნდა და 
დღეს, ქვეყნის მასშტაბით, ერთ-ერთ მსხვილ წარმოებად 
მოიაზრება. ბრენდი მომხმარებელს თევზეულისა და ზღვის 
პროდუქტების ყველაზე მრავალფეროვან ასორტიმენტს 
სთავაზობს.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

NUTSGE
“NUTSGE” ბრენდული დასახელებაა, რომელიც ბიზნესის 
საქმიანობის სფეროსაც ხაზს უსვამს ერთის მხრივ, მეორე 
მხრივ კი თხილის წარმომავლობას. საქართველოს 
კლიმატი საუკეთესოა მაღალი კვებითი ღირებულების 
მქონე თხილის წარმოებისათვის. ბრენდისთვის 
მნიშვნელოვანი სწორედ ბაზრისთვის უმაღლესი ხარისხის 
თხილის პროდუქტების მიწოდებაა.
კონტაქტი: გამსახურდიას გამზ. 8, 2100, ზუგდიდი, 
საქართველო; + 995 592 90 00 90; info@nutsge.com; 
http://nutsge.com

პალომა
"პალომა" “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ შემავალი ნაყინის 
ქართული ბრენდია. სიგრილის ნაზი, სასიამოვნო არომატი, 
რომელსაც "პალომას" პროდუქციის დაგემოვნებისას 
შეიგრძნობთ წარმოებაში ბუნებრივი კომპონენტების 
გამოყენებით მიიღწევა. ნაყინი კარაქსა და შესქელებულ 
რძეზე მზადდება და უდაოდ გამორჩეული გემოთი და რბილი 
კონსისტენციით ხასიათდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მზარეული

"მზარეული" “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ შემავალი 
ნახევარფაბრიკატების ქართული ბრენდია. პროდუქცია 
მაქსიმალურადაა გაჯერებული იმ ვიტამინებითა 
და სასარგებლო ელემენტებით, რაც ნედლი 
პროდუქტისთვისაა დამახასიათებელი, რადგან მისი 
წარმოებისას გამოიყენება გაყინვის თანამედროვე 
ტექნოლოგია, რომელიც მზა პროდუქციაში 
მაქსიმალურად უზრუნველყოფს საგემოვნო თვისებებისა 
და კვებითი ღირებულებების შენარჩუნებას.  
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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პროგრამული უზრუნველყოფა სავაჭრო ობიექტი საკონსერვო

რძის ნაწარმი საკონდიტრო სამშენებლო მასალები

ბეიქ ჰაუსი
“BakeHouse” ქართული ბრენდია. რებრენდინგი 2016 წლის 
დასაწყისში განხორციელდა და ეს შპს „ემსიბი ჯორჯია“-ს 
მიერ ბაზარზე ახალი სახეობის პროდუქციის შემოტანას 
უკავშირდება. 
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
„კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ფრეკო
ქართული ბრენდი “ფრეკო” 2016 წელს შეიქმნა. 
იქმნებოდა უნიკალური წარმოება, რომელმაც მიზნად 
დაისახა ეწარმოებინა ეკოლოგიურად სუფთა, ბუნებრივად 
გემრიელი ქართული პროდუქტი ქიმიური დანამატების 
გარეშე; თან ქართულ ნედლეულზე დაყრდნობით. 
ფრეკო სწორედ იმიტომ შეირჩა, რომ ხაზს უსვამს ამ 
მახასიათებლებს სახელწოდებით, ლოგოს ფერთა გამით 
და სლოგანით - “ფრეკო - სიამაყით ახალციხიდან!”.
კონტაქტი: სოფელი მუსხი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, 
საქართველო; + 995 599 055 005; info@freco.ge; 
http://freco.ge

APEX
“APEX” ქართული წარმოების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ბრენდია, რომელიც 2004 წლიდან 
არსებობს და ორგანიზაციებს მართვის ავტომატიზებული 
სისტემების დანერგვას და მათ მომსახურებას სთავაზობს.
კონტაქტი: ბელიაშვილის 8, თბილისი, საქართველო; + 
995 32 20 55 05; office@apex.ge; http://apex.ge

ვინიფერა
შპს “ვინიფერა” 2012 წლიდან განსაკუთრებული ჯიშის 
სუფრის შავ და თეთრ ყურძენთან ერთად თავისივე ვენახში 
მოწეული ყურძნისგან დამზადებულ სხვადასხვა სახის 
ნატურალურ ჯემებსა და მურაბებს აწარმოებს. ბრენდი 
ვინიფერა ნატურალური ქართული ნაწარმის ბრენდია. 
ბრენდული დასახელება იდეალურად წარმოაჩენს 
კომპანიის მოღვაწეობის სფეროს და საქმიანობას 
საქართველოში, ღვინის კულტურით გამორჩეულ ქვეყანაში.

კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 9, ბ.168, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 373 011; shurgat@mail.ru; 
http://viniferageorgia.com

ამალთეა
“ამალთეა“ ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი”-ს  მიერ 
წარმოებული თხის რძის პროდუქტების ბრენდია. 
"ამალთეა" ბრენდულ დასახელებად სწორედ იმიტომ 
შეირჩა, რომ ამ სახელთან საქართველოში ყველაფერი ის 
დადებითი ასოცირდება, რაც რამ თხასთან არის კავშირში. 
იდეის - თხის რძის პროდუქტების სარგებლის ხაზგამსმელი 
ისტორია ყველა ამალთეას უკავშირდება, თხას, რომელიც 
გადმოცემის თანახმად თვით ზევსს კვებავდა რძით.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.com; 
FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

ჩვენი ფერმერი
"ჩვენი ფერმერი" “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ შემავალი 
ფერმერული პროდუქციის ქართული ბრენდია. ბრენდის 
მთავარი ფასეულობა დაფუძნებულია ჯანმრთელი, 
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაზე. 
პროდუქციის მაღალ ხარისხს განაპირობებს ირლანდიური, 
დანიური, ჰოლანდიური, ავსტრიული, შვედური, 
ბრაზილიური, ახალ ზელანდიური საუკეთესო ნედლეული 
მსოფლიოში აღიარებული მომწოდებლებისაგან.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბექას ნობათი
ბრენდი "ბექას ნობათი" შეიქმნა თავად დამფუძნებლის - 
ბექა გონაშვილის აქტიურობიდან გამომდინარე. მისი ოჯახი 
მჭიდროდაა დაკავშირებული სოფლის მეურნეობასთან და 
1950 იანი წლებიდან ჩართულია სხვადასხვა მიმართულებით 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში: ცხვარი, 
ძროხა, ხორბლის და ფქვილის წარმოება, თევზის 
მეურნეობა მდინარე იორზე და სხვა. "ნობათი" კი ისეთი 
ნაღდი ქართული სიტყვა შეირჩა, რომელიც იდეურად 
ასახავდა სავაჭრო ობიექტში წარმოდგენილ პროდუქციას.
კონტაქტი: დოლიძის 34 & ბახტრიონის 13, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
FB/bekasnobati

მზარეულის საცხობი
"მზარეულის საცხობი" “ნიკორა”-ს ჰოლდინგის ქვეშ 
შემავალი პურპროდუქტების ქართული ბრენდია. 
“მზარეულის საცხობი" "ნიკორას" ჰოლდინგში 2008 
წელს გაერთიანდა, საზოგადოებაში  საკმაოდ დიდი 
პოპულარობა მოიპოვა და დღეს, კომპანიის ერთ-ერთ 
წარმატებულ ბრენდად ითვლება. ასორტიმენტშია: 
სხვადასხვა სახეობის პური, გაყინული პროდუქტები, 
ფუნთუშეული და ტორტები.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

NOVA
ინოვაციებზე, სიახლეებზე და განვითარებაზე 
ორიენტირების გამო შეირჩა ბრენდის დასახელება - 
“NOVA”. ბრენდის განმასხვავებელი ნიშნებია: კომპანიის 
ლოგო, 19 მარცვლიანი ყურძენი, ლიტრის ამსახველი 
ერთეული, HDPE პოლიეთილენის და საკვები კლასის 
აღმნიშვნელი ნიშნები, კომპანიის საიდენტიფიკაციო 
კოდი, წარმოების ხაზის დანერგვის თარიღი და ISO 9001 
სერტიფიკატის აღმნიშვნელი ნიშნები. სამშენებლო ბაზარზე 
პროდუქციის იდენტიფიკაცია მნიშვნელოვანია. 
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge
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საქონლის საკვები ტექსტილი

გარია
“გარია” სანელებლების და სოუსების ქართული 
ბრენდია. შპს “გარია” ექსპორტზე ორიენტირებული 
კომპანიაა, რომელიც საქართველოში აწარმოებს 
დაფნის ფოთოლს, აჯიკას, ძირტკბილას და მრავალ სხვა 
ადგილობრივ ტრადიციულ და საერთაშორისო სოუსებს 
და სანელებლებს.
კონტაქტი: ა. მირცხულავას 2/45, თბილისი 0129, 
საქართველო; + 995 551 343 642; info@garia.ge; 
http://garia.ge

დეკორა
ბრენდის მიერ წარმოებული პროდუქცია ლანდშაფტის 
გალამაზებას და ადამიანების საცხოვრებელი გარემოს 
გამრავალფეროვნებას ემსახურება. სახელწოდებაც 
სათანადო შეირჩა - “დეკორა”, რომელიც 100% ქართული 
ბრენდია. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ბრენდი 
ნედლეულად ადგილობრივ მასალებს იყენებს, რაც ბრენდის 
ღირებულებას და საზოგადოებისათვის სარგებლიანობას 
საგრძნობლად ზრდის.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

პანექსი
ბრენდი “პანექსი” ახალი სიტყვაა სამშენებლო ბიზნესში 
... ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. სახელწოდება 
შესანიშნავად წარმოაჩენს საქმიანობას, რომელსაც 
კომპანია აკეთებს - სენდვიჩ პანელების წარმოება. 
სლოგანი - „კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები“ და 
ლოგო იდეალურად ავსებენ ბრენდის კონცეფციას.
კონტაქტი: წითელი ხიდის გზატკეცილი მე-17კმ., 
რუსთავი, საქართველო; + 995 591 076 007; info@panex.
ge; http://panex.ge

აგროქიზიყი
ბრენდული დასახელება - “აგროქიზიყი” კომპანიას 
დაერქვა 2011 წლის 18 მარტს. ეს იყო დამფუძნებლის - 
ბექა გონაშვილის სურვილი, რომ თავისი კუთხისადმი 
სიყვარულისთვის გაესვა ხაზი. ბექა წარმოშობით 
ქიზიყიდანაა და ძალიან უნდოდა ეს სახელი ხშირად 
გაჟღერებულიყო ხოლმე მის აქტივობებში.

კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

მასპინძელო
კომპანიის სახელწოდება - “ლელო” განაპირობა გურიაში, 
კერძოდ სოფელ შუხუთში, ქართული ნაციონალური თამაშის 
არსებობამ, რომლის არსებობა ასეულ წელს ითვლის. 
გამომდინარე აქედან სახელწოდება ლელო ასოცირდება 
გამარჯვებასთან, ქართულ ტრადიციებთან და მებრძოლ 
სულთან. ბრენდის სახელი - “მასპინძელო” კი ასოცირდება 
ქართულ სამზარეულოსთან, ქართულ სუფრასთან და 
ქართულ ტრადიციებთან.
კონტაქტი: სოფელი შუხუთი, ლანჩხუთის რაიონი,  
საქართველო; + 995 591 751 476; lelogeorgia@gmail.com; 
http://lelogeorgia.com

IVERIA UNIFORMS
“Iveria Uniforms” ქართული ბრენდია, რომლითაც შპს 
“ივერია ტექს” თავის ნაწარმს ბაზარს აწვდის. კომპანიის 
მიზანია წარმოებაში დანერგოს ევროპული სტანდარტები, 
რისთვისაც სისტემატურად იდგმება ნაბიჯები. ბრენდის 
დასახელებაში ხაზგასმულია უნიფორმების ხაზი, სპეც-
ტანსაცმლის წარმოება, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტია.

კონტაქტი: ბერი გაბრიელ სალოსის 149, 0113 თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 585 000, +995 322 273136; 
iveriauniforms@gmail.com; http://iveria.ge

STONEART
დეკორატიული ქვების ბრენდი - “STONEART” ქართული 
ბრენდია, რომელიც ბაზარზე 2007 წელს გამოჩნდა. 
დეკორატიული ქვის დამზადება ხელოვნებაა! ამ საქმეში 
შემქმნელის შემოქმედებით გაქანებას დიდი მნიშვნელობა 
აქვს. სწორედ ქვისა და ხელოვნების იდეების 
გაერთიანებით მიიღო კომპანიაამ სახელი “STONEART”.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

საქკაბელი
“საქკაბელი” ერთ-ერთი უძველესი ქართული ბრენდია. 
2012 წელი სს საქკაბელში რებრენდინგი განხორციელდა. 
ბრენდის ახალი საიდენტიფიკაციო ატრიბუტიკა ბიზნეს 
ორიენტაციასა და წლების განმავლობაში დაგროვილ 
გამოცდილებას აერთიანებს, რომელთა მეშვეობითაც 
კომპანიამ ბაზარზე ლიდერის პოზიციის დამკვიდრება 
შეძლო.
კონტაქტი: გამრეკელის 19, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 577 717 987; gm@cable.ge; http://sakcable.ge

ფარავანპერლიტი
ბრენდული დასახელება - “ფარავანპერლიტი“ სიამაყით 
წარმოადგენს ადგილმდებარეობას, საქმიანობას და იმ 
სუფთა გარემოს, სადაც ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმი 
მოიპოვება. ფარავნის პერლიტისა და ობსიდიანის საბადო 
მდებრეობს საქართველოს მაღალმთიან რეგიონში, 
თბილისიდან 130 კმ–ში, ზღვის დონიდან 2150–2300 მეტრ 
სიმაღლეზე, საქართველოს უდიდესი ტბის - ფარავნის ტბის 
სიახლოვეს.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა ფშაველას 
VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge
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ფერმერული მეურნეობა ჩაი

ფუტკრის პროდუქტები ჩირი, ჩურჩხელა & ნუგბარი

შეფუთვა

ელსელემა
“ელსელემა” ქართული ოჯახური კომპანიის ბრენდია, 
რომელიც ერთად 1992 წელს შეიქმნა. ბრენდის 
სახელწოდებას საფუძვლად დაედო ის ფაქტი, რომ 
ელგუჯა, სერგო, ლევანი და მარინე ბნ. ელგუჯა 
მამასახლისის, კომპანიის დამფუძნებლის ოჯახის 
წევრების სახელებია. თითოეული სახელის პირველი 
ორი სიმბოლოს გაერთიანებით მიღებულ იქნა ბრენდული 
დასახელება - “ელსელემა”.
კონტაქტი: გურამიშვილის გამზ. 64ა, 0141 თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 2 47 52 32; elselema@yahoo.
com; http://elselema.ge

ნაზვრევი

ბრენდს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს. თურმე იმ 
ტერიტორიაზე, სადაც ეხლა კომპანია თავის მეურნეობას 
ეწევა, ერეკლე II-ის დროს გაშენებული ყოფილა ვენახი, 
რომლისგანაც თურმე მეფისთვის დიდებულ ღვინოს 
ამზადებდნენ. სახელი “ნაზვრევი” აქედან მოდის. ე.ი. 
ადგილი, სადაც ადრე ზვრები იყო გაშენებული.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი

ბებოს ნობათი

შპს “ბებოს ნობათი” 2014 წლიდან 100% ქართული 
ნედლეულის ბაზაზე და უნიკალური ტექნოლოგიით 
ზუგდიდში უგემრიელესი ბებოს ჩურჩხელას ორ სახეობას 
აწარმოებს. ბებო ყოველივე კარგთან, ახლოსთან, 
მშობლიურთან და საყვარელთან ასოცირდება თითოეული 
ჩვენგანისათვის. სწორედ ასეთი დიდი სიყვარულით 
კეთდება ეს პროდუქტი თქვენთვის, მომხმარებლისათვის.
კონტაქტი: რუსთაველის მე-4 შეს. 11; ზუგდიდი, 
საქართველო; +995 595 37 40 88, +995 577 14 19 56; 
bachuki.1985@mail.ru; FB/ბებოს-ჩურჩხელა

ნინოწმინდის თაფლი

"ნინოწმინდის თაფლი“-ს სამ სახეობას კოოპერატივი 
“კოდი“ 2016 წლიდან აწარმოებს ჯავახეთის ზეგანზე, 
სუბალპურ და ალპურ ზონაში. თაფლის უნიკალურ 
თვისებებს მრავალფეროვანი ფლორა და გარემოს 
კლიმატური პირობები განაპირობებენ. ამ ზონაში 
მიღებული  თაფლი უაღრესად სასარგებლოა 
ჯანმრთელობისათვის. სწორედ ამიტომაც ბრენდს ჰქვია 
“ნინოწმინდის თაფლი“.
კონტაქტი: იოანე პეტრიწის 2, ახალციხე, საქართველო; 
+ 995 593 90 30 60; skakody@gmail.com

გრინპაკი
შესაფუთი პროდუქცია ისეთი ინგრედიენტებისაგან 
მზადდება, რომლებიც უვნებელია, მალე იხრწნება 
და გარემოს არ აბინძურებს. სწორე ასეთი "მწვანე" 
პროდუქციის წარმოებაზე გააკეთა თავიდანვე 
აქცენტი კომპანიამ. სწორედ ამიტომ დაერქვა ბრენდს 
"გრინპაკი - GreenPack". ეს იდეა ბოლომდეა ასახული 
სახელწოდებაში, კომპანიის ლოგოშიც და მის 
საქმიანობაშიც.
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, ნაკვ. 
14/579, თბილისი, საქართველო; + 995 599 129 707, +995 
32 247 71 69; info@greenpack.ge; http://greenpack.ge

გურიელი კლასიკური
გამორჩეული, ბუნებრივი არომატი მნიშვნელოვანია 
ყველასთვის. ამიტომაც, ქართულ ჩაიზე დიდია მოთხოვნა 
საზღვარგარეთ და მისი ექსპორტი 1885 წლიდან 
ხორციელდება. საბოლოოდ, “გურიელი კლასიკური”-ს 
სახელით, ეს ჩაი ხელმისაწვდომი გახდა მის სამშობლოშიც.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; 
http://gurieli.ge

პრინცი გურიელი

1809 წლიდან გურიის მთავრის მამია გურიელის 
ინიციატივით საქართველოში ჩაის პირველი ბუჩქის 
გაშენება დაიწყო, ამ დროიდან იღებს სათავეს 
განსაკუთრებული ხარისხის ქართული ჩაის ორასწლოვანი 
ისტორია. სწორედ აქ იღებს სათავეს ბრენდი „პრინცი 
გურიელი“.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; 
http://gurieli.ge

ტყიბულის ჩაი
"ტყიბულის ჩაი" ერთ-ერთი უძველესი ქართული ბრენდია, 
რომელიც სათავეს 1934 წელს იღებს. ბრენდი დღესაც 
ინარჩუნებს ჩვეულ დიდებას და ქართველ და უცხოელ 
მომხმარებელს უმაღლესი ხარისხის ქართულ ჩაის 
სთავაზობს.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

შემოქმედი
საქართველოს მეჩაიეობის ერთ-ერთ ძირძველ კუთხეში 
- გურიაში მდებარეობს სოფელი შემოქმედი. ქართული 
ჩაის ბრენდი "შემოქმედი" სათავეს სწორედ აქედან 
იღებს. სახელი და მისი დატვირთვა ხაზს უსვამენ სწორედ 
რომ ხარისხს, უმაღლეს ხარისხს, რომელიც ახასიათებს 
ბრენდის სახელით წარმოებულ ყველა პროდუქციას. თავად 
საწარმოც შემოქმედში მდებარეობს. ბრენდის სლოგანია: 
"სრული ჰარმონიის შეგრძნება".
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge
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წვენები & ნექტარები წყალი

წყალი (მინერალური)

სნო
“სნო” კამკამა და გემრიელი წყალია, რომელიც მთებში 
იბადება, შემდეგ დაბლა ბარისკენ ეშვება და მუხრანის 
ველის ქვეშ წყლის აუზს ქმნის. კომპანია „აქვა გეო“-ს 
ქარხანაც სწორედ აქ მუხრანის ველზე მოიპოვებს მას.
კონტაქტი: მისაქციელი, მცხეთის რაიონი, 3308 
თბილისი, საქართველო; +995 322 470 409; 
info@aquageo.ge; http://aquageo.ge

ჩირკოლადი
“ჩირკოლადი” ქართული ბრენდია. იგი შოკოლადზე და 
ჩირზე ბევრი ფიქრის შედეგად “დაიბადა”. “ჩირკოლადი” 
იდეალურად აერთიანებს ჩირის და შოკოლადის იდეებს, 
კერძოდ კი შოკოლადში ამოვლებული ჩირის იდეას. და 
როგორც ხშირად ამ დროს ხდება ხოლმე, დაბადებისთანავე 
ბრენდი პოპულარული გახდა.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; + 995 
595 284 224; arwividze@inbox.ru, arwividze751@gmail.
com; FB/ჩირკოლადი

კამპა
ბრენდი “კამპა” პირველია, რომლითაც შპს “კამპა”-მ 
პროდუქცია 2008 წელს გამოუშვა. ამ ბრენდით 
კომპანია აწარმოებს მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად 
სუფთა ნატურალური 100% წვენებისა და ნექტარების 
ფართო ასორტიმენტს. პროდუქციის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 
240 05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ბაკურიანი
ნატურალური მინერალური არაგაზირებული წყალი 
“ბაკურიანი” ოპტიმალური რაოდენობის მინერალური 
კომპლექსებით გაჯერებული, ნატურალური მინერალური 
წყალია. უნიკალური შემადგენლობიდან გამომდინარე, 
ის საუკეთესოა აქტიური ცხოვრების წესის მოყვარული 
ადამიანებისთვის. “ბაკურიანი” აღადგენს წყლის ბალანსს 
ორგანიზმში. “ბაკურიანი”  რეკომენდებულია ბავშვთა 
კვებაში გამოსაყენებლად გ. ნათაძის სახელობის 
სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიერ.  
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com

ლიკანი
ნატურალური მინერალური წყალი “ლიკანი” ცოცხალი 
მინერალებით გაჯერებული, უნიკალური წყალია, რომელიც 
ზომიერად შეიცავს მინერალურ - იონურ კომპლექს. მისი 
განსაკუთრებული მახასიათებელია ჰიდროკარბონატების, 
მაგნიუმისა და კალციუმის განუმეორებელი თანაფარდობა.
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com

თათარა
“თათარა” შპს “გრეიფი”-ს პირველ საპროდუქციო 
ბრენდს წარმოდგეს. ბრენდის დასახელებად აღნიშნული 
ტკბილეულის სახელი შეირჩა იმ მიზეზით, რომ ის უკვე 
კარგადაა ცნობილი ხალხში. 2015 წელს დაფუძნებული 
შპს “გრეიფი” ადგილობრივი ნედლეულით ინოვაციურ 
ფორმაში და თანამედროვე სტანდარტების შეფუთვაში 
აწარმოებს ყველასათვის საყვარელ თათარას 6 სახეობას.
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

ფრუტატა
ბრენდი “ფრუტატა“ ბაზარზე 2016 წელს გამოჩნდა. ეს 
ვიტამინიზირებული წვენის შემცველი სასმელების ხაზია, 
რომელიც წვენების და ნექტარების ხაზთან შედარებით  
ნაკლებ ფასად იყიდება. პროდუქციის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი
ბრენდი “ჩვენი” ბაზარზე 2014 წელს გამოჩნდა. ეს 
ნექტარების სპეციალური ხაზია, რომელიც წვენების ხაზთან 
შედარებით ხელმისაწვდომია. პროდუქციის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ბორჯომი

ნატურალური მინერალური წყალი "ბორჯომი" ვულკანური 

წარმოშობის უნიკალური მინერალური წყალია, რომელსაც 

ბუნების საჩუქარსაც კი ვუწოდებთ. ის 1500 მეტრის სიღრმიდან 

მოიპოვება, თუმცა გაცილებით უფრო ღრმად ფორმირდება, 

სწორედ მიწიდან ამოსვლის დროს ჯერდება წყალი უნიკალური 

მინერალებით. ვულკანური წარმოშობის მინერალების 

წყალობით “ბორჯომი” შესაძლებლობას გვაძლევს ვისიამოვნოთ 

ცხოვრებით.

კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 

საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com
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ჰიგიენა, ჯანმრთელობა & სილამაზე

ხორცი & ხორცპროდუქტები

კოსმეტიკური საცხი IZOSIA
ქართული ბრენდი “IZOSIA” აწარმოებს და 
საქართველოში საკუთარ საფირმო ობიექტში ყიდის ხუთი 
სახეობის საცხს ყველა ტიპის კანისა და ასაკისათვის - 
ჟოჟობა, ავოკადო, არგანი, ატამი და ანტი-აკნე. 
კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 597 603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; 
FB/იზოსია

კაბინეტი

თქვენს გემოვნებაზე მორგებული კაბინეტი გნებავთ? 
“ოპ-არტ”-ში მობრძანდით და თქვენს იდეას რეალობად 
აქცევენ. პროდუქციის წარმოება ხდება უმაღლესი ხარისხის 
მასალებით თანამედროვე მანქანა-დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

ივერია

სს “ივერია” 1959 წელს დაარსებული პირველი 
პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოებაა 
საქართველოში, რომლის პროდუქციის ძირითად 
ასორტიმენტს უკვე მრავალი წელია შეადგენს თმის 
მოვლის საშუალებები, კანის მოვლის საშუალებები და 
პარფიუმერია. კომპანიის სიმბოლო - „სამოთხის ჩიტი“, 
საწარმოს დაარსებისთანავე შეიქმნა „ივერია“-სათვის. 
დღეს ეს არის კომპანიის რეგისტრირებული სავაჭრო 
ნიშანი.
კონტაქტი: გუდაუთის 7. თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2340465; info@iveria-jsc.com; 
FB/სააქციო საზოგადოება ივერია

ნიკორა
"ნიკორა" ხორცპროდუქტების ქართული ბრენდია. 
"ნიკორა"-ს პოპულარობას წარმოებაში არსებული 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ჯანმრთელი - 
ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეული, გამოცდილი 
და პროფესიულად მუდმივად მზარდი კადრები, 
მომხმარებელთან პერმანენტული დიალოგის რეჟიმი და 
რაღა თქმა უნდა, ქართულ გემოვნებაზე მაქსიმალურად 
მორგებული რეცეპტურა განსაზღვრავს.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ავეჯი

პროდუქცია

მედა ბრაითი
“მედა ბრაითი” ქართული ბრენდია, რომელიც 
საქართველოში ქმნის ჰიგიენურ პროდუქციას, რომელიც 
გათვლილია როგორც საოჯახო მეურნეობებზე, ასევე 
ორგანიზაციებზე. კომპანიის დაპირებაა ხარისხიანი 
პროდუქციის ბაზრისთვის ხელმისაწვდომ ფასში 
მიწოდება.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

TV კედელი
“ოპ-არტი”-ის პასუხი თანამედროვეობის მოთხოვნას 
- ასე შეიძლება დახასიათდეს TV კედლის კონცეფცია. 
თანამედროვე ტელევიზორები უკვე ითხოვენ დიზაინის 
სხვაგვარ გადაწყვეტას, ისეთი ტიპის ინტეგრაციას 
საცხოვრებელ თუ საოფისე სივრცეში, რომელიც 
ბუნებრივად აღიქმება. პროდუქციის წარმოება ხდება 
უმაღლესი ხარისხის მასალებით თანამედროვე მანქანა-
დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

აკრილის ქვა

აკრილის ქვა უნიკალური მასალაა, რომელსაც კომპანია 
“ოპ-არტი” სხვადასხვა ნაწარმის დიზაინისას იყენებს. 
აკრილის ქვის გამოყენებით თქვენი ინტერიერი 
განუმეორებელ ხიბლს იძენს. პროდუქციის წარმოება 
ხდება უმაღლესი ხარისხის მასალებით თანამედროვე 
მანქანა-დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

თარო
“Mount Hill”-ის დამზადებული თარო გამოირჩევა 
ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი ქართული 
ნატურალური ხის მასალით და მზადდება ერთიანი 
ხისგან. დამზადებისას გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის 
წებო და ლაქ-საღებავები. პროდუქცია დამკვეთისათვის 
მიწოდებამდე გადის ხარისხის კონტროლის ეტაპს და 
დამკვეთს ბარდება მუდმივი ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

თარო
შპს “იფანი“-ს პროდუქციაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს 
სხვადასხვა ტიპის თაროებს. თაროებს დაგიმზადებენ 
თქვენი შეკვეთით და იმ მასალით, რომელიც გირჩევნიათ. 
მაგალითად თარო მდფ-ით, ლამინატით, დვპ-თი და 
მასიური ხისგან. თითოეულ მასალას თავისი უპირატესობები 
და შეზღუდვები აქვს. რა თქმა უნდა ფასი დამოკიდებულია 
შემკვეთის სურვილზე, ზომებზე, მასალაზე და ა.შ.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge
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რეტრო ავეჯი
რეტრო სტილი მოგწონთ? “ოპ-არტ”-ში მობრძანდით და 
თქვენს იდეას რეალობად აქცევენ. პროდუქციის წარმოება 
ხდება უმაღლესი ხარისხის მასალებით თანამედროვე 
მანქანა-დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

კარი
შპს “იფანი“-ს პროდუქციაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს 
სხვადასხვა ტიპის კარს. იფანში კარს დაგიმზადებენ 
თქვენი შეკვეთით და იმ მასალით, რომელიც გირჩევნიათ. 
მაგალითად მდფ-ით, ლამინატით, დვპ-თი და მასიური 
ხისგან. თითოეულ მასალას თავისი უპირატესობები და 
შეზღუდვები აქვს. რა თქმა უნდა ფასი დამოკიდებულია 
შემკვეთის სურვილზე, ზომებზე, მასალაზე და ა.შ.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

კარი
კარის დამზადება თავიდანვე იყო შპს “ოპ-არტი”-ს ერთ-
ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და დღემდე ასე 
რჩება. ეს ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია ბაზარზე. 
პროდუქციის წარმოება ხდება უმაღლესი ხარისხის 
მასალებით თანამედროვე მანქანა-დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

სამზარეულო
შპს “იფანი“-ს პროდუქციაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს 
სხვადასხვა ტიპის სამზარეულოებს. იფანში სამზარეულოს 
დაგიმზადებენ თქვენი შეკვეთით და იმ მასალით, 
რომელიც გირჩევნიათ. მაგალითად მდფ-ით, ლამინატით, 
დვპ-თი და მასიური ხისგან. თითოეულ მასალას თავისი 
უპირატესობები და შეზღუდვები აქვს. რა თქმა უნდა ფასი 
დამოკიდებულია შემკვეთის სურვილზე, ზომებზე, მასალაზე 
და ა.შ.
კონტაქტი: ქერჩის  12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

საბავშვო ოთახი
საბავშვო ოთახი უნიკალური თემაა. ნიმუში ჯერ 
კომპიუტერში იქმნება, ბავშვი ნახავს და შემდეგ მზადდება. 
დიზაინის უამრავი ნიმუშიდან შეგიძლიათ აარჩიოთ ან 
უნიკალურად თქვენი და/ან თქვენი ბავშვის გემოვნების 
მიხედვით შეიქმნება რაღაც განსაკუთრებული. პროდუქციის 
წარმოება ხდება უმაღლესი ხარისხის მასალებით 
თანამედროვე მანქანა-დანადგარებზე. მწარმოებელია შპს 
“ოპ-არტი”
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

კარადა
თუ თქვენი გემოვნებით კარადის დამზადება განიზრახეთ 
აუცილებლად დაუკავშირდით "ოპ-არტ"-ს. აქ თქვენთან 
ინდივიდუალურად იმუშავებენ და შემოგთავაზებენ 
საუკეთესო ვარიანტებს. პროდუქციის წარმოება ხდება 
უმაღლესი ხარისხის მასალებით თანამედროვე მანქანა-
დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

კომოდი
“Mount Hill”-ის დამზადებული კომოდი გამოირჩევა 
ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი ქართული 
ნატურალური ხის მასალით და მზადდება ერთიანი 
ხისგან. დამზადებისას გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის 
წებო და ლაქ-საღებავები. პროდუქცია დამკვეთისათვის 
მიწოდებამდე გადის ხარისხის კონტროლის ეტაპს და 
დამკვეთს ბარდება მუდმივი ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; 
http://mounthill.ge

ორიგინალური ავეჯი
კომპანია “იფანი” უნიკალურია იმით, რომ უშვებს 
არასერიულ პროდუქციასაც. ასეთი ტიპის ორიგინალური 
ავეჯი სხვაგან არ შეგხვდებათ. ყოველი ერთეული 
ერთადერთი და განუმეორებელია. ყველა ავეჯი 
ორიგინალური დაკვეთის შედეგად იქმნება. კომპანიის 
ამოცანაა მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მომხმარებლის 
სურვილი და შექმნას ავეჯი, რომელიც 100% ერგება მას.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

რბილი ავეჯი
შპს “იფანი“-ს პროდუქციაში თვალსაჩინო ადგილი 
უჭირავს სხვადასხვა ტიპის რბილ ავეჯს. იფანში რბილი 
ავეჯი მზადდება თქვენი შეკვეთით და იმ მასალით, 
რომელიც გირჩევნიათ. მაგალითად მდფ-ით, ლამინატით, 
დვპ-თი და მასიური ხისგან. თითოეულ მასალას თავისი 
უპირატესობები და შეზღუდვები აქვს. რა თქმა უნდა ფასი 
დამოკიდებულია შემკვეთის სურვილზე, ზომებზე, მასალაზე 
და ა.შ.
კონტაქტი: ქერჩის  12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge
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ტუმბო
“Mount Hill”-ის დამზადებული ტუმბო გამოირჩევა 
ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი ქართული ნატურალური 
ხის მასალით და მზადდება ერთიანი ხისგან. დამზადებისას 
გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის წებო და ლაქ-
საღებავები. პროდუქცია დამკვეთისათვის მიწოდებამდე 
გადის ხარისხის კონტროლის ეტაპს და დამკვეთს ბარდება 
მუდმივი ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

სამზარეულო
"ოპ-არტ"-ში სამზარეულოს თქვენი გემოვნებით 
დაგიმზადებენ. პროდუქციის წარმოება ხდება 
უმაღლესი ხარისხის მასალებით თანამედროვე მანქანა-
დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის ქ. #117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

საძინებელი

შპს “იფანი“-ს პროდუქციაში თვალსაჩინო ადგილი 
უჭირავს სხვადასხვა ტიპის საძინებლებს. იფანში 
საძინებელს დაგიმზადებენ თქვენი შეკვეთით და იმ 
მასალით, რომელიც გირჩევნიათ. მაგალითად მდფ-
ით, ლამინატით, დვპ-თი და მასიური ხისგან. თითოეულ 
მასალას თავისი უპირატესობები და შეზღუდვები აქვს. რა 
თქმა უნდა ფასი დამოკიდებულია შემკვეთის სურვილზე, 
ზომებზე, მასალაზე და ა.შ.
კონტაქტი: ქერჩის  12, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

საძინებელი

საძინებლების დამზადება თავიდანვე იყო შპს "ოპ-
არტი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა. ბაზარზე 
ნამდვილად რთულია შეიძინო ისეთი მზა საძინებელი 
კომპლექტი, რომელიც მომხმარებლის ყველა მოთხოვნას 
დააკმაყოფილებს. სპეციალური შეკვეთით დამზადებული 
საძინებლის კომპლექტი კი სწორედ ისაა, რაც ამ დროს 
იდეალური გადაწყვეტილებაა ხოლმე. პროდუქციის 
წარმოება ხდება უმაღლესი ხარისხის მასალებით 
თანამედროვე მანქანა-დანადგარებზე.
კონტაქტი: წერეთლის 117, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2 43 94 43, + 995 599 429 443; op_arti@yahoo.
com; http://op-arti.ge

საწოლი
“Mount Hill”-ის დამზადებული საწოლი გამოირჩევა 
ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი ქართული 
ნატურალური ხის მასალით და მზადდება ერთიანი 
ხისგან. დამზადებისას გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის 
წებო და ლაქ-საღებავები. პროდუქცია დამკვეთისათვის 
მიწოდებამდე გადის ხარისხის კონტროლის ეტაპს და 
დამკვეთს ბარდება მუდმივი ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

ალკოჰოლური სასმელები

ღვინო 202 Кувшина
‘შატო ნეკრესი“-ს მიერ საქართველოში "202 Кувшина"-ს 
სავაჭრო მარკით წარმოებული ღვინოები სპეციალურად 
რუსული ბაზრისთვის შეიქმნა და მათი რეალიზაცია 
რუსეთის მასშტაბით რესტორნებში, კლუბებში, კაფეებში, 
ბარებში, სასტუმროებში და ღვინის ბარებში ხდება.
კონტაქტი: ა. აფაქიძის 11, თბილისი, საქართველო; 
+995 322 47 17 77; info@marniskari.ge; 
http://ch-nekresi.ru

ალადასტური
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული ალადასტური 
წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც ალადასტურის ჯიშის 
ყურძნისგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა დაყენებული 
ქვევრში. მოსავალი მიღებულია ბაღდათის რაიონის 
სოფელ დიმში. ღვინოს ღია წითელი შეფერილობა აქვს; 
არომატი მდიდარია ყვავილების ტონებით. გამოირჩევა 
ხანგრძლივი და სასიამოვნო გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

ალექსანდროული
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული ალექსანდროული 
წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც ალექსანდროულის 
ჯიშის ყურძნისგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა 
დაყენებული ქვევრში. მოსავალი მიღებულია ამბროლაურის 
რაიონის სოფელ მე-2 ტოლაში. ღვინოს ღია წითელი 
შეფერილობა აქვს; არომატი მდიდარია კენკროვანის 
ტონებით. გამოირჩევა ხანგრძლივი და სასიამოვნო 
გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

არყის გამოხდა

შპს "მაისტერ ბრაუ" ნებისმიერ მსურველს სთავაზობს არყის 
და საკონიაკე სპირტის გამოხდას ღვინისგან, ლუდისგან, 
ჭაჭისგან, სხვადასხვა მარცვლეულისგან, ქარხნული 
წესით გერმანული სახდელი დანადგარებით, რომლებიც 
გარანტირებულად უზრუნველყოფენ უმაღლესი ხარისხის 
არყის, საკონიაკე და სხვა სპირტების მიღებას.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com
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ლუდის ბრენდი მუხაში, 0,5L-40%
ლუდის ბრენდი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს 
“მაისტერ ბრაუ”-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული 
ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის 
დისტილაციით. დავარგებული და დაძველებულია მუხის 
კასრში. გამოირჩევა ქერის, სვიის და მუხის ნაზი ტონებით.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ბოლნისის ქვევრის რქაწითელი 
მშრალი, გაუფილტრავი
შპს “CCBG - ბოლნისი 2015” სამხრეთ საქართველოში, 
ქალაქ ბოლნისის უნიკალური მიკროკლიმატის პირობებში 
ღვინოს აწარმოებს. ძირითადი პროდუქტია ბოლნისის 
ქვევრის რქაწითელი მშრალი, გაუფილტრავი, რომელიც 
ბოთლში ისხმება და ბრენდით “ძმების მარანი” იყიდება 
სარეალიზაციო ქსელში. პროდუქტი იყიდება ღვინის 
სპეციალიზებულ მაღაზიებში.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 97, ბოლნისი, საქართველო; 
+ 995 593 207 479; giorgitchkonia69@gmail.com; 
FB/ძმების მარანი

გაუფილტრავი ლუდი, 2,0L-5,4%
გაუფილტრავი ლუდი “მაისტერბრაუ“ დამზადებულია შპს 
"მაისტერ ბრაუ"-ს მიერ გერმანული ლუდის სიწმინდის 
კანონის სრული დაცვით და შუა საუკუნეების ტრადიციული 
ორმაგი ხარშვის მეთოდით. გამოყენებულია ოთხი 
სახის ქერის ალაო და ორი სახის სვია. შეიცავს მხოლოდ 
დუღილის პროცესში გამომუშავებულ ნახშიროჟანგს და არ 
არის დამატებით კარბონიზებული.

კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

დიდგორის ველი - სამეფო

ხორბლის არაყი "დიდგორის ველი - სამეფო“ 
დამზადებულია სამმაგი რექტიფიკაციის საკუთარი 
წარმოების ეკოლოგიურად სუფთა ალაოზე დამზადებული 
ხორბლის სპირტისაგან, რომელიც ზავდება არაგვის ხეობის 
დარბილებულ წყალთან და გადის მრავალსაფეხურიანი 
ვერცხლის ფილტრაციის პროცესს. კუპაჟი დასვენებულია 
90 დღე.
კონტაქტი: მოსკოვის გამზირი 39/4, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 900 153; didgorisveli@gmail.
com; http://didgorisveli.ge

დიდგორის ველი, ხორბლის არაყი
ხორბლის არაყი “დიდგორის ველი“-ს შექმნის 
მიზანია ქვეყანაში მოხდეს ქართული ბრენდის შექმნა 
და პოპულარიზება, რომ მომხმარებელს შეეძლოს 
ისიამოვნოს ქართული მაღალხარისხიანი სუფთა 
პროდუქტით.
კონტაქტი: მოსკოვის გამზირი 39/4, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 900 153; didgorisveli@gmail.
com; http://didgorisveli.ge

თაფლუჭი, თაფლისგან გამოხდილი არაყი
საქართველოს ცის ქვეშეთში, მზის ენერგიით დატვირთულ 
მრავალფეროვანი ყვავილების ნექტრის სიკეთეს ფუტკარი 
თაფლის სახით გვაწვდის. ეს სიკეთე კი თაფლუჭშია 
შეკრებილი. თაფლუჭი დისტილირდება მხოლოდ 
ნატურალური თაფლისა და ცვილისგან ყოველგვარი 
ხელოვნური დანამატების გარეშე. აქვს სასიამოვნო გემო 
და არომატი. გამოირჩევა სამკურნალო თვისებებით. 
ჩამოსხმულია 500 მილილიტრიან ბოთლში.

კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი ფერსათი, 
საქართველო; + 995 591 09 84 72; info@tafluchi.ge; 
http://tafluchi.ge

კრახუნა

"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული კრახუნა თეთრი 
მშრალი ღვინოა, რომელიც კრახუნას ჯიშის ყურძნისგან 
ტრადიციული ტექნოლოგიითაა დაყენებული ქვევრში. 
მოსავალი მიღებულია ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმში. 
ღვინოს მუქი ჩალისფერი შეფერილობა აქვს; არომატი 
მდიდარია შემოდგომის ხილის ტონებით. გამოირჩევა 
ხანგრძლივი და სასიამოვნო გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

ლუდის ბრენდი, 0,5L-40%
ლუდის ბრენდი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს "მაისტერ 
ბრაუ"-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული ტრადიციული 
მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის დისტილაციით. 
გამოირჩევა ქერის, სვიის და მუხის ნაზი ტონებით. 
ორმაგი ფილტრაცია და უნიკალური წყაროს წყალი მას 
განსაკუთრებულ სიმსუბუქეს და სირბილეს ანიჭებს. 
ალკოჰოლის შემცველობა: 40%.

კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ლუდის შნაპსი მუხაში, 0,5L-40%

ლუდის შნაპსი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს 
"მაისტერ ბრაუ"-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული 
ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის 
დისტილაციით. დავარგებული და დაძველებულია მუხის 
კასრში. გამოირჩევა ქერის, სვიის და მუხის ნაზი ტონებით. 
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com
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ლუდის შნაპსი მუხაში, 2,0L-43%
ლუდის შნაპსი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს 
“მაისტერ ბრაუ”-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული 
ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის 
დისტილაციით. დავარგებული და დაძველებულია მუხის 
კასრში. გამოირჩევა ქერის, სვიის და მუხის ნაზი ტონებით.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ლუდის შნაპსი მუხაში, 5,0L-43%
ლუდის შნაპსი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს 
"მაისტერ ბრაუ"-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული 
ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის 
დისტილაციით. დავარგებული და დაძველებულია მუხის 
კასრში. გამოირჩევა ქერის, სვიის და მუხის ნაზი ტონებით.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ლუდის შნაპსი, 0,5L-40%
ლუდის შნაპსი ლუდისგან გამოხდილი მაგარი 
ალკოჰოლური სასმელია. დამზადებულია შპს 
"მაისტერ ბრაუ"-ს მიერ შუა საუკუნეების გერმანული 
ტრადიციული მეთოდით მოხარშული ახალგაზრდა ლუდის 
დისტილაციით. გამოირჩევა ქერის და სვიის ნაზი ტონებით. 
ორმაგი ფილტრაცია და უნიკალური წყაროს წყალი მას 
განსაკუთრებულ სიმსუბუქეს და სირბილეს ანიჭებს.
კონტაქტი: დიღომი 8, გრიგოლ ფერაძის 42, თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 213 06 08; info@mbtbilisi.com; 
http://mbtbilisi.com

ობჩური კრახუნა
"სიმონ ჩხეიძის მარანი" მდებარეობს ბაღდათის რაიონის 
სოფელ II ობჩაში. კომპანია დაარსდა და იმართება ძმების 
- ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მიერ. კომპანია "სიმონ 
ჩხეიძის მარანი" აწარმოებს წითელ და თეთრ ღვინოებს: 
ობჩური ცოლიკოური, ობჩური კრახუნა, ოცხანური 
საფერე. ობჩური კრახუნა თეთრი მშრალი ღვინოა, 
რომელიც ქვევრში მზადდება და ძველდება, შემდეგ კი 
ბოთლში ისხმება.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი II ობჩა, ქუჩა 14, 
სახლი 7; + 995 599 791 303; mnchkheidze@gmail.com

ობჩური ცოლიკოური
"სიმონ ჩხეიძის მარანი" მდებარეობს ბაღდათის რაიონის 
სოფელ II ობჩაში. კომპანია დაარსდა და იმართება ძმების 
- ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მიერ. კომპანია "სიმონ 
ჩხეიძის მარანი" აწარმოებს წითელ და თეთრ ღვინოებს: 
ობჩური ცოლიკოური, ობჩური კრახუნა, ოცხანური 
საფერე. ობჩური ცოლიკოური თეთრი მშრალი ღვინოა, 
რომელიც ქვევრში მზადდება და ძველდება, შემდეგ კი 
ბოთლში ისხმება.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი II ობჩა, ქუჩა 14, 
სახლი 7; + 995 599 791 303; mnchkheidze@gmail.com

ოქროს ვერძი, ღვინის ბრენდი
შპს "NK" ღვინის ბრენდის მწარმოებელი კომპანიაა, 
რომელიც ლიმიტირებული რაოდენობის საოჯახო 
ტრადიციული ტექნოლოგიის ღვინის ბრენდს აწარმოებს. 
კომპანიის ამოცანაა ხარისხის მუდმივი სრულყოფა, 
პროდუქციის ცნობადობის და გაყიდვების ზრდა. ბრენდის 
დასახელებაა - „ოქროს ვერძი“.
კონტაქტი: დ. კლდიაშვილის15, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 599 948 210; gogi68@gmail.com

ოცხანური საფერე
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული ოცხანური საფერე 
წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც ოცხანური საფერეს 
ჯიშის ყურძნისგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა 
დაყენებული ქვევრში. მოსავალი მიღებულია ბაღდათის 
რაიონის სოფელ დიმში. ღვინოს აქვს ბროწეულისფერი 
შეფერილობა; არომატი მდიდარია სხვადასხვა ხილის 
ტონებით. გამოირჩევა ხანგრძლივი და სასიამოვნო 
გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

ოცხანური საფერე
"სიმონ ჩხეიძის მარანი" მდებარეობს ბაღდათის რაიონის 
სოფელ II ობჩაში. კომპანია დაარსდა და იმართება ძმების 
- ნუგზარ და მამუკა ჩხეიძეების მიერ. კომპანია "სიმონ 
ჩხეიძის მარანი" აწარმოებს წითელ და თეთრ ღვინოებს: 
ობჩური ცოლიკოური, ობჩური კრახუნა, ოცხანური 
საფერე. ოცხანური საფერე წითელი მშრალი ღვინოა, 
რომელიც ქვევრში მზადდება და ძველდება, შემდეგ კი 
ბოთლში ისხმება.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი, სოფელი II ობჩა, ქუჩა 14, 
სახლი 7; + 995 599 791 303; mnchkheidze@gmail.com

რქაწითელი
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული რქაწითელი 
თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც რქაწითელის ჯიშის 
ყურძნისაგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა დაყენებული 
ქვევრში. მოსავალი მიღებულია გურჯაანის რაიონის 
სოფელ ვაზისუბანში. ღვინოს ქარვისფერი შეფერილობა 
აქვს; არომატი მდიდარია შემოდგომის ხილის ტონებით. 
გამოირჩევა ხანგრძლივი და სასიამოვნო გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com
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საფერავი
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული საფერავი 
წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც საფერავის ჯიშის 
ყურძნისგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა დაყენებული 
ქვევრში. მოსავალი მიღებულია გურჯაანის რაიონის 
სოფელ ვაზისუბანში. ღვინოს აქვს წითელი შეფერილობა; 
არომატი მდიდარია ზაფხულის ხილის ტონებით. 
გამოირჩევა ხანგრძლივი და სასიამოვნო გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

ღვინომასალები
შპს “ვინიფერა” აწარმოებს ღვინომასალებს წითელი, 
თეთრი, როზეს ტიპის, მშრალი და ნახევრადმშრალი 
ღვინის წარმოებისათვის. ღვინომასალები გამოირჩევა 
თავისი მახასიათებლებით და განსხვავებული არომატული 
თვისებებით. ღვინისათვის გამოყენებული იქნა 
ისეთი ჯიშები, რომლებიც საქართველოში ნაკლებად 
გამოიყენება ღვინის წარმოებაში. კერძოთ, თეთრი 
ბურბუნდელი (პინო), ჰამბურგის მუსკატი, ალფონსო 
ლავალე, ჩინებული.
კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას გამზ., 9, ბ.168, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 373 011; shurgat@mail.ru; 
http://viniferageorgia.com

შატო ნეკრესი
"Chateau Nekresi" -ს სავაჭრო მარკით წარმოებული 
ღვინოები ორ ჯგუფად იყოფა: კლასიკური და საფირმო 
ღვინოები. საფირმო ღვინოებში შედიან ისინი, რომელთაც 
კონკურენტები არ ჰყავთ. კლასიკურ სერიაში კი შედიან 
ყველასთვის ცნობილი ქართული ღვინოები (მათ შორის 5 
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო)
კონტაქტი: ა. აფაქიძის 11, თბილისი, საქართველო; 
+995 322 47 17 77; info@marniskari.ge; 
http://ch-nekresi.ru

ცოლიკოური
"ვარციხის მარანი"-ს მიერ წარმოებული ცოლიკოური 
თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც ცოლიკოურის ჯიშის 
ყურძნისგან ტრადიციული ტექნოლოგიითაა დაყენებული 
ქვევრში. მოსავალი მიღებულია ბაღდათის რაიონის 
სოფელ დიმში. ღვინოს ღია ჩალისფერი შეფერილობა 
აქვს; არომატი მდიდარია გაზაფხულის ხილის ტონებით. 
გამოირჩევა ხანგრძლივი და სასიამოვნო გემოთი.
კონტაქტი: ბაღდათის რაიონი სოფ. ვარციხე, 
საქართველო; +995 599 474 457; info@vartsikhe.com; 
http://vartsikhe.com

აქსესუარები

ელექტრონიკა

ტყავის ხელნაკეთი აქსესუარები
ქართული ბრენდი "მარიამ გიორგაძე - MG" ექსკლუზიური 
ტყავის ხელნაკეთი აქსესუარების წარმოებაზე 
ორიენტირებული საოჯახო ბიზნესია, რომელიც 2009 
წლიდან უმაღლესი ხარისხის ნატურალური ტყავის 
ორიგინალურ ჩანთებს, ქამრებს, ჰალსტუხებს, 
საფულეებს, საათებს და სხვა 100% ხელნაკეთ ნაწარმს 
ინდივიდუალური შეკვეთით ამზადებს.
კონტაქტი: ბ. ხმელნიცკის 2, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 591 000 844, + 995 558 94 37 22; mariam.gior-
gadze.handmade@gmail.com; FB/მარიამ გიორგაძე MG

LED ნათურა
ქართული წარმოების LED ნათურების დიდ ოჯახში 20-
ზე მეტი სახის LED ნათურა შედის სხვადასხვა ვატის, 
ვოლტის და განათების ფერის მიხედვით. ნათურების 
აკუმულატორის მუშაობის ხანგძლივობაა 3 საათი, ერგება 
სანათის სტანდარტული ზომის ბუდეს და ელექტრო 
ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში მუშაობს აკუმულატორის 
ხარჯზე. გარანტია: 1 წელი. მწარმოებელი - “AG Micro-
electronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

LED ტელევიზორი
2016 წლის მაისში მრავალთვიანი მზადების შემდეგ 
საქართველოში პირველი LED ტელევიზორი გამოვიდა 32 
და 40 დიუმიანი დიაგონალით. ქართულმა საზოგადოებამ 
ხარისხიანი ქართული ნაწარმი გამოჩენისთანავე ძალიან 
კარგად მიიღო. პირველი ქართული LED ტელევიზორი არა 
მხოლოდ არ ჩამორჩება უცხოურ ანალოგებს ხარისხით, 
არამედ კონკურენტუნარიან ფასსაც გვთავაზობს. სწორედ 
ამიტომ მისდამი მოთხოვნა სტაბილურად მზარდია. 
მწარმოებელი - “AG Microelectronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

MY VIDEO TV BOX
MyVideo TV Box - საკაბელო ტელევიზიის ჭკვიანური 
ალტერნატივაა. ესაა ანდროიდ მოწყობილობა, რომელზეც 
ავტომატურად დაპროგრამირებულია  Myvideo-ს 
აპლიკაცია. მოწყობილობის დახმარებით შესაძლებელია 
უყუროთ 160-მდე არხს, ფილმებს, ვიდეოებს, გაიგოთ 
ახალი ამბები News.ge -ს საშუალებით. დამატებითი 
ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს: www.tvbox.ge. 
მწარმოებელი - “AG Microelectronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

ციფრული მიმღები DVB-c 5043
DVB-C 5043 მრავალფუნქციური ციფრული მიმღებია. 
აქვს RCA სტანდარტის მხარდაჭერა. ასევე აქვს HDMI 
პორტი, რომლის საშუალებით მიიღებთ მაღალი ხარისხის 
სიგნალს. მიმღების მრავალფუნქციურობა იზრდება USB 
მხარდაჭერით, რაც მედია ფაილების გაშვების უფლებას 
გვანიჭებს. ასევე შესაძლებელია სპეციალური ბარათის 
საშუალებით ფასიანი არხების მიღება. მწარმოებელი - 
“AG Microelectronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com
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ციფრული მიმღები DVB-C HD
DVB-C HD მრავალფუნქციური ციფრული მიმღებია. აქვს 
RCA სტანდარტისა და SCART-ის მხარდაჭერა. ასევე აქვს 
HDMI პორტი, რომლის საშუალებით მივიღებთ მაღალი 
ხარისხის სიგნალს. მიმღების მრავალფუნქციურობა 
იზრდება USB მხარდაჭერით, რაც მედია ფაილების 
გაშვების უფლებას გვანიჭებს. ასევე შესაძლებელია 
სპეციალური ბარათის საშუალებით ფასიანი არხების 
მიღება. მწარმოებელი - “AG Microelectronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

ციფრული მიმღები DVB-C SD
DVB-C SD ციფრული მიმღებია, რომელიც ციფრულ 
სიგნალს გარდაქმნის RCA სტანდარტისთვის. ასევე 
შესაძლებელია სპეციალური ბარათის საშუალებით 
ფასიანი არხების მიღება. მწარმოებელი - “AG Microelec-
tronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

ციფრული მიმღები Set Top Box T2-811
Set Top Box T2-811 მაღალი ხარისხის ციფრული 
მიმღებია. აქვს RCA სტანდარტის მხარდაჭერა. ასევე აქვს 
HDMI პორტი, რომლის საშუალებით მიიღებთ მაღალი 
ხარისხის სიგნალს. მიმღების მრავალფუნქციურობა 
იზრდება USB მხარდაჭერით, რაც მედია ფაილების 
გაშვების უფლებას გვანიჭებს. მწარმოებელი - “AG Mi-
croelectronics”.
კონტაქტი: გრანელის 2, რუსთავი, საქართველო; +995 
32 212 00 44; contact@agmicroelectronics.com; 
http://agmicroelectronics.com

სიგარილა
შპს “რამონა” 2016 წელს დარეგისტირდა და ბრენდით 
- RAMONA ოპერირებს. კომპანია ეკოლოგიურად 
სუფთა აჭარული ნედლეულით და თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით თბილისში 5-მდე სახეობის მსუბუქ, 
საშუალო და ძლიერ სიგარილებს აწარმოებს. სიგარილას 
პარამეტრებია: სიგრძე: 100 მმ, წონა: 15 გრამი, სისქე: 
8-10 მმ, რაოდენობა ყუთში: 50 ცალი.
კონტაქტი: პეკინის გამზირი, 31ბ, 29, თბილისი, 
საქართველო. + 995 599 489 935. sosomazmi@gmail.
com.

დამარილებული ბალტიის კილკა
დამარილებული ბალტიის კილკა "ნიკორა"-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

დამარილებული კილკა ოჯახურად
დამარილებული კილკა ოჯახურად “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

დამარილებული ქაშაყი
დამარილებული ქაშაყი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

დამარილებული ქაშაყის ფილე ზეთში
დამარილებული ქაშაყის ფილე ზეთში “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ვაკუუმში შეფუთული სიომგას ფილე
ვაკუუმში შეფუთული სიომგას ფილე “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ვობლა გამოყვანილი
ვობლა გამოყვანილი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კაპარჭინა გამოყვანილი
კაპარჭინა გამოყვანილი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ორაგულის ხიზილალა
ორაგულის ხიზილალა”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სიომგის ნაკლებად მარილიანი ფილე
სიომგას ნაკლებად მარილიანი ფილე “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე კამით
ქაშაყის ფილე კამით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე ლიმნით
ქაშაყის ფილე ლიმნით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე მწვანე ხახვით
ქაშაყის ფილე მწვანე ხახვით ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე ოჯახურად
ქაშაყის ფილე ოჯახურად “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე პიკანტურად ზეთში
ქაშაყის ფილე პიკანტურად ზეთში “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ქაშაყის ფილე სანელებლებით
ქაშაყის ფილე სანელებლებით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი “ოკეანე”-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე შებოლილი ზეთში
ქაშაყის ფილე შებოლილი ზეთში”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი “ოკეანე”-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე პიკანტურად
ქაშაყის ფილე პიკანტურად ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე ხახვით და მწვანილით
ქაშაყის ფილე ხახვით და მწვანილით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქაშაყის ფილე
ქაშაყის ფილე “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი 
"ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შეციებული კალმახი
შეციებული კალმახი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი კილკა
ცივად შებოლილი კილკა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი ლუდის ასორტი
ცივად შებოლილი ლუდის ასორტი ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი მოივა
ცივად შებოლილი მოივა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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თხილი

ნაყინი

თხილი
BRC FS და Kosher სერტიფიცირებული შპს “NUTSGE“
ზუგდიდში მდებარე ქართული თხილის საწარმო უმაღლესი 
სტანდარტებით აწარმოებს შემდეგ პროდუქციას: 1. თხილი 
ნაჭუჭით, 2. ნატურალური თხილის გული, 3. მოხალული 
და ბლანშირებული თხილის გული, 4. მოხალული და 
დაქუცმაცებული თხილის გული,  5. თხილის ფქვილი,  6. 
თხილის პასტა. პროდუქცია იფუთება PP ტომრებში, ჯუტის 
ტომრებში,  ვაკუუმი მუყაოს ყუთებში და ა.შ.
კონტაქტი: გამსახურდიას გამზ. 8, 2100, ზუგდიდი, 
საქართველო; + 995 592 90 00 90; info@nutsge.com; 
http://nutsge.com

კრემ ბრულე
კრემ ბრულე ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პლომბირი კარამელით და თხილით
პლომბირი კარამელით და თხილით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი სიომგის მუცელი წონის
ცივად შებოლილი სიომგის მუცლები წონის “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი სიომგის მუცელი
ცივად შებოლილი სიომგის მუცელი “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი სკუმბრია ვაკუუმ შეფუთვაში
ცივად შებოლილი სკუმბრია ვაკუუმ შეფუთვაში 
“ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცივად შებოლილი სკუმბრია
ცივად შებოლილი სკუმბრია “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცოცხალი კალმახი
ცოცხალი კალმახი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ცხლად შებოლილი სკუმბრია
ცხლად შებოლილი სკუმბრია “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ოკეანე"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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პლომბირი კარამელით
პლომბირი კარამელით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პლომბირი მარწყვის ჯემით
პლომბირი მარწყვის ჯემით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პლომბირი შოკოლადით და ალუბლით
პლომბირი შოკოლადით და ალუბლით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პლომბირი შოკოლადით
პლომბირი შოკოლადით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საოჯახო ნაყინი ვანილით და შოკოლადით
საოჯახო ნაყინი ვანილით და შოკოლადით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საოჯახო ნაყინი ვანილით
საოჯახო ნაყინი ვანილით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საოჯახო ნაყინი მარწყვით
საოჯახო ნაყინი მარწყვით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საოჯახო ნაყინი ყავით
საოჯახო ნაყინი ყავით ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საოჯახო ნაყინი შოკოლადით
საოჯახო ნაყინი შოკოლადით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ნახევარფაბრიკატები

სტრაჩატელა
სტრაჩატელა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჩამოსასხმელი ნაყინი ვანილის, შოკოლადის, 
ვანილისა და შოკოლადის
ჩამოსასხმელი ნაყინი ვანილის, შოკოლადის, ვანილისა და 
შოკოლადის “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტებია. მათი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქცია თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჭიქის ნაყინი ვანილით, შოკოლადით, 
ვანილითა და შოკოლადით
ჭიქის ნაყინი ვანილით, შოკოლადით, ვანილითა და 
შოკოლადით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"პალომა"-ს უგემრიელესი პროდუქტებია. მათი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქცია თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

აფხაზურა
აფხაზურა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბლინი ბრინჯით და ტარხუნით
ბლინი ბრინჯით და ტარხუნით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბლინი კარტოფილით
ბლინი კარტოფილით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბლინი სოკოთი
ბლინი სოკოთი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბლინი ყველით
ბლინი ყველით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ბლინი ხორცით
ბლინი ხორცით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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გაყინული კარტოფილი ფრი
“ფრეკო”-ს კარტოფილი ფრი მზადდება მხოლოდ 
ადგილობრივი ნედლეულით - ახალციხის ნატურალური 
კარტოფილის და უმაღლესი ხარისხის მზესუმხირის ზეთის 
გამოყენებით. პროდუქტი არ შეიცავს ქიმიურ დანამატებს 
და არის GMO კომპონენტებისგან თავისუფალი. ჭრა ხდება 
სხვადასხვა ზომებზე დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად. 
დაჭრილი კარტოფილი იყინება, იფუთება და ამ ფორმით 
მიეწოდება მომხმარებელს.
კონტაქტი: სოფელი მუსხი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, 
საქართველო; + 995 599 055 005; info@freco.ge; 
http://freco.ge

ვარენიკი კარტოფილით
ვარენიკი კარტოფილით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ვარენიკი სოკოთი
ვარენიკი სოკოთი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ვარენიკი ყველით
ვარენიკი ყველით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ვარენიკი ხაჭოთი
ვარენიკი ხაჭოთი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კატლეტი კარტოფილით
კატლეტი კარტოფილით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კატლეტი კარტოფილითა და სოკოთი
კატლეტი კარტოფილითა და სოკოთი “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კატლეტი ოჯახური
კატლეტი ოჯახური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კატლეტი წიწიბურათი და კარტოფილით
კატლეტი წიწიბურათი და კარტოფილით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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კორდონ ბლუ
კორდონ ბლუ “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პელმენი გურმანი
პელმენი გურმანი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პელმენი კარტოფილით
პელმენი კარტოფილით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პელმენი ფანტაზია
პელმენი ფანტაზია “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პელმენი ციმბირული
პელმენი ციმბირული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხაში
ხაში “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხინკალი მთიულური
ხინკალი მთიულური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხინკალი სამეფო
ხინკალი სამეფო “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხინკალი ქალაქური
ხინკალი ქალაქური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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პროგრამული უზრუნველყოფა

რძის ნაწარმი

ბიზნესის მართვის ავტომატიზირებული 
სისტემა ”APEX”
შპს “აპექსი” 2004 წლიდან საშუალო და დიდ კომპანიებს 
სთავაზობს აღრიცხვის, ანალიზისა და ბიზნეს-პროცესების 
მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”-ს. სისტემა 
ერთიანი მონაცემთა ბაზის საშუალებით ახორციელებს 
საწარმოო და სავაჭრო პროცესების, სასაწყობო 
მეურნეობისა და საბუღალტრო-ოპერაციების აღრიცხვასა 
და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების სრულ 
ავტომატიზაციას.
კონტაქტი: ბელიაშვილის 8, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 20 55 05; office@apex.ge; http://apex.ge

არაჟანი
არაჟანი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ჩვენი 
ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

თხის რძე
ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი” თეთრიწყაროში თხის 
ფერმას მართავს და თხის რძის პროდუქციას აწარმოებს: 
თხის რძეს, კარაქს, ნადუღს და ყველას. პროდუქცია 
ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდ "ამალთეა"-ს სახელით 
იყიდება. თხის რძე უნიკალური პროდუქტია, რომელსაც 
მრავალი უნიკალური თვისება გააჩნია. თხის რძის 
სასარგებლო თვისებები უძველესი დროიდან არის 
ცნობილი.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.
com; FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

თხის რძის კარაქი
ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი” თეთრიწყაროში თხის 
ფერმას მართავს და თხის რძის პროდუქციას აწარმოებს: 
თხის რძეს, კარაქს, ნადუღს და ყველას. პროდუქცია 
ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდ "ამალთეა"-ს სახელით 
იყიდება. თხის რძის კარაქი ამალთეას ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული ნიშური პროდუქტია, რომელიც 
მაღალ მოთხოვნადია სპეციფიკურ სეგმენტში.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.
com; FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

თხის რძის ნადუღი
ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი” თეთრიწყაროში თხის 
ფერმას მართავს და თხის რძის პროდუქციას აწარმოებს: 
თხის რძეს, კარაქს, ნადუღს და ყველას. პროდუქცია 
ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდ "ამალთეა"-ს სახელით 
იყიდება. თხის რძის ნადუღი ამალთეას ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული ნიშური პროდუქტია, რომელიც 
თავისი სასარგებლო თვისებების გამო მაღალ 
მოთხოვნადია სპეციფიკურ სეგმენტში.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.
com; FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

თხის რძის ყველი
ი.მ. “ლიანა დემეტრაშვილი” თეთრიწყაროში თხის 
ფერმას მართავს და თხის რძის პროდუქციას აწარმოებს: 
თხის რძეს, კარაქს, ნადუღს და ყველას. პროდუქცია 
ადგილობრივ ბაზარზე ბრენდ "ამალთეა"-ს სახელით 
იყიდება. თხის რძის ყველი ამალთეას ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული ნიშური პროდუქტია, რომელიც თავისი 
სასარგებლო თვისებების გამო მაღალ მოთხოვნადია 
სპეციფიკურ სეგმენტში.
კონტაქტი: სტალინის 61, თეთრიწყარო, საქართველო; 
+ 995 593 164 069; lia.demetrashvili164069@gmail.
com; FB/თხის რძის პროდუქტები ამალთეა

იმერული ყველი
იმერული ყველი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კარაქი შემცირებული რძის ცხიმით 71.5%
კარაქი შემცირებული რძის ცხიმით 71.5% “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კარაქი
შპს “ვესტ ინვესტს” საქართველოში აქვს წარმოება, 
კერძოდ კი ახალქალაქში შპს "ალპენ მილკი" აწარმოებს 
კარაქს ბრენდული დასახელებით - “ვესტლანდ”. 
პროდუქტი იწარმოება აღდგენილი რძისგან 
გენმოდიფიცირებული დანამატების გარეშე და ფასოვდება 
5 კილოგრამიან შეფუთვებში.
კონტაქტი: გ. ლორთქიფანიძის 13ა, თბილისი, 
საქართველო; + 995 595 881 081; tamar.amisulashvili@
west-invest.ge; http://westinvest.ge/
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მაწონი
მაწონი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ჩვენი 
ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მოცარელა
მოცარელა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ნაღების კარაქი 82.5%
ნაღების კარაქი 82.5% “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სულგუნი ტრადიციული
სულგუნი ტრადიციული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მცენარეული ცხიმი სამარხვო 71.5%
მცენარეული ცხიმი სამარხვო 71.5%  “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სულგუნი
სულგუნი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შერეული ცხიმის სპრედი 71.5%
შერეული ცხიმის სპრედი 71.5% ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შერეული ცხიმის სპრედი 82.5%
შერეული ცხიმის სპრედი 82.5% “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხაჭო 18%
ხაჭო 18% “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ხაჭო ვანილით 18%
ხაჭო ვანილით 18% “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ჩვენი ფერმერი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ამერიკული ბეგელი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული ტრადიციული 
ამერიკული ბეგელი საუკეთესოა სენდვიჩებისა და 
ბუტერბროდების დასამზადებლად. კარგად გამომცხვარ 
ბეგელს აქვს ეგზოტიკური სურნელი და სასიამოვნო გემო.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ბლითი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული ვანილის უნაზესი 
სურნელისა და საუცხოო გემოს მქონე ბლითი საყვარელი 
საუზმეა როგორც ბავშვებისათვის, ასევე უფროსებისთვის. 
ეგზოტიკური გემო  უხდება ჩაისა და ყავას.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ბრეტცელი
სპეციალური ტექნოლოგიით წარმოებული ბრეტცელი 
შესანიშნავია, როგორც ოჯახური საუზმისთვის, ასევე 
მეგობრული შეკრებისთვის – მარილის მსხვილი 
კრისტალებმოყრილი “სნეკი“ შესანიშნავია ლუდთან 
მისაყოლებლად. მწარმოებელი - ”ემსიბი ჯორჯია” 
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ვანილის მაფინი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული ვანილის მაფინი 
საუზმისთვის საუკეთესო ფაფუკი მაფინია. ჯანსაღი 
არომატითა და ვანილის უნაზესი სურნელით.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

თეთრი პური 0% საფუარი
თეთრი პური 0% საფუარი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

საკონდიტრო ნაწარმი

თეთრი პური 500 გრ-იანი და 70 გრ-იანი
თეთრი პური 500 გრ-იანი და 70 გრ-იანი “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობის"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტებია. მათი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კარამელის ტორტი
კარამელის ტორტი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეულის საცხობის"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კექსი
კექსი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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კულიჩი და კულიჩი გვირილა
კულიჩი და კულიჩი გვირილა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტებია. მათი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

კურაბიე, კურაბიე კარამელით
კურაბიე, კურაბიე კარამელით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტებია. მათი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქცია 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ლობიანი
ლობიანი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მაფინი შოკოლადით
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული მაფინი შოკოლადით 
საუცხოო სურნელისა და გემოს მქონე ვანილისა და 
შოკოლადის მაფინია. გემო, რომელიც ნებისმიერი 
გემოვნების მომხმარებელს ხიბლავს. 
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ორცხობილა და ორცხობილა ქიშმიშით
ორცხობილა და ორცხობილა ქიშმიშით “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობის"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტებია. მათი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქცია თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის ქ. #11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პური ბოროდინული
ბოროდინული, ბოროდინული კლასიკური და 
ბოროდინული დელიკატესური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტებია. მათი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქცია 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ტორტი ნიცა ლიმნით
ტორტი ნიცა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ტორტი ტირამისუ
ტირამისუ “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობის"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ტოსტის პური
ტოსტის პური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ფენოვანი ცომი
ფენოვანი ცომი ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ფორთოხლის მაფინი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული ფორთოხლის 
მაფინი საუზმისთვის საუკეთესო ფაფუკი მაფინია. ჯანსაღი 
არომატითა და ფორთოხლის უნაზესი სურნელით.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

ფუნთუშა სამარხვო
ფუნთუშა სამარხვო “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ფუნთუშა ჰამბურგერი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული ჰამბურგერი სათუთად 
გამომცხვარი ფუნთუშაა, რომელიც განსაკუთრებულ 
გემოს ანიჭებს ნებისმიერი შიგთავსის ბუტერბროდს, 
სენდვიჩს ან ჰამბურგერს.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

შოკოლადის მაფინი
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული საოცარი სურნელით, 
დაუვიწყარი გემოთი და საუცხოო არომატით - 
შოკოლადის მაფინი გემრიელად და სწრაფად წახემსების 
საუკეთესო საშუალებაა.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
“კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

შოკოლადის ტორტი
შოკოლადის ტორტი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შუ და ეკლერი
შუ და ეკლერი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტებია. 
მათი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქცია თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჭვავის პური 0% საფუარი
ჭვავის პური 0% საფუარი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "მზარეულის საცხობის"-ს 
უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს 
მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. 
პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ 
ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ხაჭაპური
ხაჭაპური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ხრაშუნა
ხრაშუნა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჰოთ დოგის პური
ჰოთ დოგის პური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეულის საცხობი"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჰოთდოგის პური
შპს "ემსიბი ჯორჯია"-ს წარმოებული შებრაწული, 
უგემრიელესი ჰოთდოგის პური უზრუნველყოფს, 
რომ თქვენი ყოველი დღე განსაკუთრებული იყოს. ის 
ნოყიერს და განსაკუთრებულს ხდის ნებისმიერ კერძს  და 
საუკეთესოა სენდვიჩის, ბუტერბროტის ან ჰოთ–დოგის 
მოსამზადებლად.
კონტაქტი: კახეთის გზატკეცილი 217ა, ლუდის ქარხანა 
კასტელის“ ტერიტორია, თბილისი 0198, საქართველო; 
+ 995 32 214 77 30, +995 599 57 83 09; info@bakehouse.
ge; http://bakehouse.ge

საკონსერვო ნაწარმი

სამშენებლო მასალები

მურაბა ალფონსო
შპს "ვინიფერა" 2012 წლიდან განსაკუთრებული ჯიშის 
სუფრის შავ და თეთრ ყურძენთან ერთად თავისივე 
ვენახში მოწეული ყურძნისგან დამზადებულ სხვადასხვა 
სახის ნატურალურ ჯემებსა და მურაბებს აწარმოებს. 
ყურძნის მურაბა ალფონსო კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი 
პროდუქცია, რომელიც წარმატებით იყიდება როგორც 
საქართველოში, ასევე ექსპორტზეც. “ვინიფერა” ასევე 
უშვებს კაკლის, კომშის და შინდის მურაბებს.
კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას გამზ.  9, ბ.168, თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 373 011; shurgat@mail.ru; 
http://viniferageorgia.com

აგროპერლიტი
შპს “სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი"-ს მიერ 
წარმოებული აგროპერლიტი იცავს მცენარის ფესვებს 
ტემპერატურის მნიშვნელოვანი ცვლილებებისაგან 
გაზაფხულზე და ზამთარში ღია გრუნტებზე. აგროპერლიტი 
დაფასოებულია როგორც 100 ლიტრიან პოლიეთილენის 
ტომრებში, ასევე 175 გრამიან მცირე ზომის შეფუთვებში 
ოთახის ყვავილებისთვის.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა 
ფშაველას VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge

6 ნაჭრიანი ქართული აგური
6 ნაჭრიანი ქართული აგური "სტოუნ არტ"-ის მიერ 
წარმოებული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
პროდუქციაა ზომით 13 x 33 x 2. კვადრატულ მეტრში 
თავსდება 24 ცალი. ტრანსპორტირება ხდება ხის 
პალეტებით. შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. 
პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი 
კედლისთვის, ასევე კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

აფუებული პერლიტის ქვიშა
შპს “სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი"-ს მიერ 
წარმოებული აფუებული პერლიტის ქვიშა ორი სახეობისაა: 
სალესი და მოჭიმული იატაკისთვის. აფუებული პერლიტი 
გამოიყენება მსუბუქი ბეტონების დასამზადებლად, 
როგორიცაა პერლიტობეტონი, რომლის ფოროვან-
მარცვლოვანი სტრუქტურა განაპირობებს მის დაბალ 
თბოგამტარიანობას და მაღალ აკუსტიკურ მაჩვენებლებს.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა 
ფშაველას VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge

ახალი ინგლისური აგური
ახალი ინგლისური აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ 
წარმოებული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
პროდუქციაა ზომით 24 x 7 x 1,5. კვადრატულ მეტრში 
თავსდება 70 ცალი. ტრანსპორტირება ხდება ხის 
პალეტებით. შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. 
პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი 
კედლისთვის, ასევე კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

ახალი შატილი
ახალი შატილი “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
14 x 49 x 2,5. კვადრატულ მეტრში თავსდება 14,5 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge
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ბელგიური აგური
ბელგიური აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
21 x 6 x 2,2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 75 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

ბერძნული აგური
ბერძნული აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა 
ზომებით 21 x 8 x 1.7. კვადრატულ მეტრში თავსდება 60 
ცალი აგური. ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. 
პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი 
კედლისთვის, ასევე კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

გოფრირებული სახურავი
შპს “ნოვა”-ს მიერ წარმოებული გოფრირებული სახურავი 
ზომის, ფერის და ფორმის მიხედვით განსხვავდება 
და კომპანიის ერთ-ერთ პოპულარულ პროდუქციას 
წარმოადგენს. პროდუქცია იწარმოება თბილისსა და 
ბათუმში.  სასახურავე მასალა  მზადდება მოთუთიებული 
თუნუქით და საღებავით დაფარული მოთუთიებული 
თუნუქის ფურცლით.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის ავზი 
[თეთრი]
ერთშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის წყლის ავზი 
[თეთრი] შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული 
პროდუქციაა, რომელიც იტალიური პოლივინილის 
როტაციული სისტემის დანადგარებით იწარმოება. 
იწარმოება 100-დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის 
ავზები. ავზების ფასი ფერისა და ფორმის მიხედვით 
განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ერთშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის წყლის ავზი 
[ლურჯი] შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული 
პროდუქციაა, რომელიც იტალიური პოლივინილის 
როტაციული სისტემის დანადგარებით იწარმოება. 
წარმოებაში 100-დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის 
ავზები. ავზების ფასი ფერისა და ფორმის მიხედვით 
განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი პრიზმული პლასტმასის ავზი 
[თეთრი]
ერთშრიანი პრიზმული პლასტმასის წყლის ავზი [თეთრი] 
შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქციაა, 
რომელიც იტალიური პოლივინილის როტაციული 
სისტემის დანადგარებით იწარმოება. იწარმოება 100-დან 
500 ლიტრამდე მოცულობის ავზები. ავზების ფასი ფერისა 
და ფორმის მიხედვით განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი პრიზმული პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ერთშრიანი პრიზმული პლასტმასის წყლის ავზი [ლურჯი] 
შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქციაა, 
რომელიც იტალიური პოლივინილის როტაციული 
სისტემის დანადგარებით იწარმოება. იწარმოება 100-
დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის ავზები. ავზების ფასი 
ფერისა და ფორმის მიხედვით განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი ცილინდრული პლასტმასის ავზი 
[თეთრი]
ერთშრიანი ცილინდრული პლასტმასის წყლის ავზი 
[თეთრი] შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული 
პროდუქციაა, რომელიც იტალიური პოლივინილის 
როტაციული სისტემის დანადგარებით იწარმოება. 
იწარმოება 100-დან 500 ლიტრამდე მოცულობის 
ავზები. ავზების ფასი ფერისა და ფორმის მიხედვით 
განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ერთშრიანი ცილინდრული პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ერთშრიანი ცილინდრული პლასტმასის წყლის ავზი 
[ლურჯი] შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული 
პროდუქციაა, რომელიც იტალიური პოლივინილის 
როტაციული სისტემის დანადგარებით იწარმოება. 
იწარმოება 100-დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის 
ავზები. ავზების ფასი ფერისა და ფორმის მიხედვით 
განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge
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ესპანური აგური
ესპანური აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა 
ორი სხვადასხვა ზომით –  7.5 x 25.5 x 2 და 7.5 
x 13 x 2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 50 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის ქ. 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

თლილი ქვა, თეთრი
თლილი თეთრი ქვა “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა სამი 
სხვადასხვა ზომით 11 x 18 x 2.5, 11 x 36 x 2.5 და 11 x 
44 x 2.5. კვადრატულ მეტრში თავსდება 20-50 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის  1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

თუნუქის სახურავი
შპს “ნოვა”-ს მიერ წარმოებული თუნუქის სახურავი 
ზომის და ფორმის მიხედვით განსხვავდება და კომპანიის 
ერთ-ერთ პოპულარულ პროდუქციას წარმოადგენს. 
პროდუქცია იწარმოება თბილისსა და ბათუმში. ასეთ 
სახურავს ყველას ერთი ფერი აქვს. თანამედროვე 
დანადგარები გვაძლევს საშუალებას შემოგთავაზოთ 
თქვენთვის სასურველი ზომის და ფორმის თუნუქის 
სახურავი:
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 
200 33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

იატაკის ფილა
ინტერიერისათვის და ექსტერიერისათვის საჭირო 
იატაკის ფილა “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 14 
x 68 x 3.5. კვადრატულ მეტრში თავსდება 8.5 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

ინგლისური აგური
ინგლისური აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
23 x 7 x 2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 62 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

მეტალოკრამიტის სახურავი
შპს “ნოვა”-ს მიერ წარმოებული მეტალოკრამიტის 
სახურავი ფერის, ზომის და ფორმის მიხედვით 
განსხვავდება და კომპანიის ერთ-ერთ პოპულარულ 
პროდუქციას წარმოადგენს. პროდუქცია იწარმოება 
თბილისსა და ბათუმში. მზადდება საღებავით დაფარული 
მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

მოზაიკური ფილა ბადეზე
შპს “დეკორა“-ს მიერ წარმოებული მოზაიკური ფილა 
მომხმარებლისათვის საინტერესოა როგორც ბადეზე 
აწყობილი, ასევე ცალკე, მცირე ზომის კვადრატების 
(შესაძლებელია სამკუთხა, ექვსკუთხა და ა.შ.) 
ფილების სახით. ასეთი ზომის სხვადასხვა ფერების 
ფილები დაფასოებული 1 და 5 კგ. პოლიეთილენის 
პარკებში ძალზედ პრაქტიკულია მომხმარებლისათვის 
საკუთარი სურვილისამებრ ინდივიდუალური სურათების 
შესაქმნელად.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

აქ შეიძლებოდა აქ შეიძლებოდა 

ყოფილიყო ყოფილიყო 

თქვენი რეკლამა თქვენი რეკლამა 

მას ყველაზე 

მოკრძალებული 

გათვლებით 

2017 წელს 

ექსპორტით 

დაინტერესებული 

20,000 ადამიანი 

მაინც ნახავდა
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მოსაპირკეთებელი ფილა
“სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული მოსაპირკეთებელი 
ფილა 4 სხვადასხვა ზომით გამოდის –  18/11, 18/32, 
18/22, 18/28. სისქე არის 2,5 სმ. კვადრატულ მეტრში 
თავსდება მინიმუმ 22 ცალი. ტრანსპორტირება ხდება ხის 
პალეტებით. შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. 
პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი 
კედლისთვის, ასევე კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808,  + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

ორშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ორშრიანი ვერტიკალური პლასტმასის წყლის ავზი [ლურჯი] 
შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქციაა, 
რომელიც იტალიური პოლივინილის როტაციული 
სისტემის დანადგარებით იწარმოება. იწარმოება 100-
დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის ავზები. ავზების ფასი 
ფერისა და ფორმის მიხედვით განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ორშრიანი პრიზმული პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ორშრიანი პრიზმული პლასტმასის წყლის ავზი [ლურჯი] 
შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქციაა, 
რომელიც იტალიური პოლივინილის როტაციული 
სისტემის დანადგარებით იწარმოება. იწარმოება 100-დან 
500 ლიტრამდე მოცულობის ავზები. ავზების ფასი ფერისა 
და ფორმის მიხედვით განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ორშრიანი ცილინდრული პლასტმასის ავზი 
[ლურჯი]
ორშრიანი ცილინდრული პლასტმასის წყლის ავზი [ლურჯი] 
შპს “ნოვა”-ს ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქციაა, 
რომელიც იტალიური პოლივინილის როტაციული 
სისტემის დანადგარებით იწარმოება. იწარმოება 100-
დან 5000 ლიტრამდე მოცულობის ავზები. ავზების ფასი 
ფერისა და ფორმის მიხედვით განსხვავებულია.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

პერლიტის მსუბუქი თბოსაიზოლაციო 
სამშენებლო ბლოკი
შპს “სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი"-ს მიერ 
წარმოებული პერლიტობეტონი ხასიათდება მაღალი 
ორთქლშეღწევადობით. ამ თვისების გამო მისგან 
აშენებული სახლი „სუნთქავს”. პერლიტის ბლოკი 
ადვილად იჭრება, იხვრიტება და ილესება. პერლიტი 
არ იშლება და არ ლპება, არ ზიანდება მწერების და 
მღრღნელების მიერ. პერლიტი გამოირჩევა მაღალი 
ცეცხლგამძლეობით.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა 
ფშაველას VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge

პერლიტის საფილტრე ფხვნილი
შპს “სამთო კომპანია ფარავანპერლიტი"-ს მიერ 
წარმოებული პერლიტის საფილტრე ფხვნილი 
გამოიყენება სხვადასხვა სუსპენზიების და სითხეების 
გასაფილტრად (ღვინო, ლუდი, ზეთი, წყალი და ა.შ.) 
კვების, ქიმიურ, სამედიცინო, ნავთობგადამამუშავებელ 
და სხვა დარგებში.
კონტაქტი: საქართველო, თბილისი 0186, ვაჟა 
ფშაველას VII კვტ., VIII კორპ./54; 2 91 71 54, 2 91 71 50; 
contact@perlite.ge; http://perlite.ge

პროფნასტილის სახურავი
შპს “ნოვა”-ს მიერ წარმოებული პროფნასტილის 
სახურავი ფერის, ზომის და ფორმის მიხედვით 
განსხვავდება და კომპანიის ერთ-ერთ პოპულარულ 
პროდუქციას წარმოადგენს. პროდუქცია იწარმოება 
თბილისსა და ბათუმში. მზადდება მოთუთიებული 
თუნუქით და საღებავით დაფარული მოთუთიებული 
თუნუქის ფურცლით.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

რიყის ქვის ფილა
რიყის ქვის ფილა “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა. სისქე 
არის 2,5 სმ. კვადრატულ მეტრში თავსდება 26 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

სადენი 
სს “საქკაბელი” 74 დასახელების 2000-მდე სპეციფიკაციის 
ალუმინისა და სპილენძის კაბელს აწარმოებს. კომპანია 
ბაზარზე თავის დამკვიდრებას პროდუქციის მაღალი 
ხარისხით და ხელმისაწვდომი ფასით ახერხებს. ბაზარი 
მზარდია და ხარისხიან საკაბელო პროდუქციაზე 
მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება. პროდუქციას გააჩნია 
მაიდენტიფიცირებელი აღნიშვნები, რითაც უტყუარადაა 
შესაძლებელი დადგინდეს მწარმოებელი ქარხანა, 
გამოშვების ზუსტი დრო, პასუხისმგებელი პირის ვინაობა 
და ყველა საჭირო ტექნიკური პარამეტრი.
კონტაქტი: გამრეკელის 19, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 577 717 987; gm@cable.ge; http://sakcable.ge
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აგრაფი
სხვადასხვა ზომის სამაგრი დეტალი - აგრაფი შპს 
“ნოვა“-ს მიერ წარმოებული ერთ-ერთი პოპულარული 
სამშენებლო პროდუქციაა. მზადდება მოთუთიებული 
ნაგლინისგან. შესაძლებელია დამკვეთისათვის 
სასურველი სისქის აქსესუარების დამზადება.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 
200 33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

სენდვიჩ პანელი
ISO სერტიფიცირებული სს “პანექსი”-ს მიერ 
წარმოებული კედლის და სახურავის სენდვიჩ პანელები 
ძლიერი თბოიზოლაციით, კონსტრუქციის სიმარტივით, 
მასალის მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობით 
და გამძლეობით საუკეთესო მასალას წარმოადგენს 
სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო, კომერციული და საჯარო 
ნაგებობების მშენებლობისთვის.
კონტაქტი: წითელი ხიდის გზატკეცილი მე-17კმ., 
რუსთავი, საქართველო; + 995 591 076 007; info@panex.
ge; http://panex.ge

სფეროები ლანდშაფტური დიზაინისათვის
შპს “დეკორა“-ს მიერ წარმოებული სფეროები 
ლანდშაფტური დიზაინისათვის გამოირჩევა 
განსაკუთრებულად ლამაზი ვიზუალითა და სფეროსათვის 
დამახასიათებელი ერთგვარად მაგიური მიმზიდველობით. 
მსოფლიოს უამრავ ქალაქს ამშვენებს გრანიტის, 
მარმარილოს, ბეტონისა და სხვა მასალის სფეროები. 
დღეისათვის სფერო ლანდშაფტური დიზაინის ერთ-ერთი 
ყველაზე გამოყენებადი გეომეტრიული ფიგურაა.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

სწორი ფურცლის სახურავი
შპს “ნოვა”-ს მიერ წარმოებული სწორი ფურცლის 
სახურავი ზომის და ფორმის მიხედვით განსხვავდება 
და კომპანიის ერთ-ერთ პოპულარულ პროდუქციას 
წარმოადგენს. პროდუქცია იწარმოება თბილისსა და 
ბათუმში. მზადდება მოთუთიებული საღებავით დაფარული 
თუნუქის ფურცლით და მოთუთიებული თუნუქის 
ფურცლით.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

ტრავერტინის ფილა
“სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ტრავერტინის ფილა 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა. თუ 
ბუნებრივი ტრავერტინის ქვის ფილის 1 კვადრატულის 
წონა 50 კილოგრამია, სტოუნ არტში წარმოებული ფილის 
წონა 32 კილოგრამია. ფილის ზომაა 30 x 50 x 1.7. თუ მისი 
გამოყენება მაღალ შენობაზეა საჭიროა, ფილას შეიძლება 
გაუკეთდეს ჩასამაგრებლები.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

ტროტუარის ფილა
“სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ტროტუარის ფილა 
ზომით 50 x 50 x 3.5 და გათვლილია ტროტუარებისათვის. 
ტროტუარის ფილა გაცილებით მყარია, ვიდრე კედელზე 
მისამაგრებელი ფილა. კვადრატულ მეტრში თავსდება 4 
ცალი.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

ფერადი ქვიშა და სილა
შპს “დეკორა“-ს მიერ წარმოებული ფერად ქვიშა და 
სილა სიახლეა ქართულ სამშენებლო ბაზარზე. როგორც 
ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს დეკორატიული 
ფერადი ქვიშა შეუცვლელი პროდუქციაა კერძო და 
საზოგადოებრივი ტერიტორიების, ეზოების, საქალაქო 
პარკებისა და სკვერების,  სასაფლაოების, დასასვენებელი 
ვილებისა და მისასვლელი გზების გასალამაზებლად.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

ფერადი ჩასართავები და ასანათები
შპს “დეკორა“-ს მიერ წარმოებული ფერადი ჩასართავები 
და ასანათები წარმოადგენს ფერადი სილის, მარმარილოს 
ფხვნილისა და სპეციალური შემკვრელი მასალის სხმულს. 
აღნიშნული პროდუქცია სიახლეა ქართულ და არა მარტო 
ქართულ სამშენებლო ბაზარზე. ქვადქცეული სხმული 
ხასიათდება მაღალი სამომხმარებლო ხარისხითა და 
თვისებებით. იგი გამოირჩევა ელექტროიზოლიაციით, არ 
ახასიათებს ანალოგიური პლასტმასის პროდუქციისათვის 
დამახასიათებელი გადახურება და კორპუსის გალღობა-
დეფორმირება.
კონტაქტი: ორახელაშვილის 16/1, ქუთაისი 4600, 
საქართველო; + 995 0431 25-19-99, + 995 555 191-191; 
decorage@mail.com; http://decora.ge

ფიქალის ქვა
ფიქალის ქვა “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
35 x 4 x 4,5. კვადრატულ მეტრში თავსდება 71 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge
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ქართული აგური
ქართული აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
4 x 17.5 x 2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 140 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

შატილი
შატილი “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 10 
x 46 x 2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 122 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში და ფაქტურით.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

შირიმი
შირიმი “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა 2 სხვადასხვა ზომით: 
18 x 23 x 2 და 36 x 23 x 2. კვადრატულ მეტრში თავსდება 
14 ცალი. ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. 
შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში და ფაქტურით.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

შირიმის ოვალური ფილა
“სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული შირიმის ოვალური 
ფილა სხვადასხვა ზომით შეიძლება დამზადდეს. სისქე 
არის 2.5 სმ. ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. 
შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 
555 350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.
com; http://stoneart.ge

შუბა
შუბა “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ორი სხვადასხვა 
ზომით - 25/50 და 25/25, სისქით 4 სმ. კვადრატულ 
მეტრში თავსდება 8 ან 16 ცალი. ტრანსპორტირება ხდება 
ხის პალეტებით. შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. 
პროდუქცია შეიძლება დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი 
კედლისთვის, ასევე კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

ძველი აგური
ძველი აგური “სტოუნ არტ”-ის მიერ წარმოებული ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქციაა ზომით 
5,5 x 19 x 1. კვადრატულ მეტრში თავსდება 105 ცალი. 
ტრანსპორტირება ხდება ხის პალეტებით. შეიძლება 
დამზადდეს სხვადასხვა ფერში. პროდუქცია შეიძლება 
დამზადდეს ოვალური და ბრტყელი კედლისთვის, ასევე 
კუთხეებისთვის.
კონტაქტი: ქერჩის 1, თბილისი, საქართველო; + 995 555 
350 808, + 995 599 881 988; stoneart2007@gmail.com; 
http://stoneart.ge

ჭერის და ტიხრის პროფილები
შპს “ნოვა” აწარმოებს ჭერის და ტიხრის პროფილებს 
- UW, CW, CD და UD, რომლებიც სხვადასხვა სახის 
სამშენებლო სამუშაოებისას გამოიყენება. პროდუქცია 
მზადდება მოთუთიებული ნაგლინისგან. შესაძლებელია 
დამკვეთისათვის სასურველი სისქის აქსესუარების 
დამზადება.
კონტაქტი: რ. აგლაძის 45, თბილისი, საქართველო; 
პ.ბაგრატიონის 105 ბ, ბათუმი, საქართველო; +995 32 200 
33 33; nova@nova.ge; http://nova.ge

მოლბერტი
“Mount Hill”-ის დამზადებული მოლბერტი გამიზნულია 
სპეციფიკური აუდიტორიისათვის, რომელიც სამხატვრო 
და არქიტექტურული საქმიანობით არის დაკავებულია. 
შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის, მასალის და დიზაინის 
მოლბერტების დამზადება თქვენი გემოვნების და 
სპეციფიკაციების შესაბამისად.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

სახაზავი მაგიდა
“Mount Hill”-ის დამზადებული სახაზავი მაგიდა 
სპეციალური დანიშნულების ინსტრუმენტია სპეციფიკური 
აუდიტორიისათვის. შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის, 
მასალის და დიზაინის სახაზავი მაგიდების დამზადება 
თქვენი გემოვნების და სპეციფიკაციების შესაბამისად.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; 
http://mounthill.ge

სამხატვრო & არქიტექტურული ინვენტარი
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სოუსები & სანელებლები

ცარცის დაფა
“Mount Hill”-ის დამზადებული ცარცის დაფა გამოირჩევა 
ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი ქართული 
ნატურალური ხის მასალით და მზადდება ერთიანი 
ხისგან. დამზადებისას გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის 
წებო და ლაქ-საღებავები. პროდუქცია დამკვეთისათვის 
მიწოდებამდე გადის ხარისხის კონტროლის ეტაპს და 
დამკვეთს ბარდება მუდმივი ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; http://mounthill.ge

აჯიკა
აჯიკა შპს "გარია"-ს მიერ წარმოებული ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული ქართული ტრადიციული 
საექსპორტო ნაწარმია. კომპანია ასევე აწარმოებს 
ქართულ და უცხოურ სანელებლებს, ტრადიციულ შერეულ 
სანელებლებს, სხვადასხვა სახის ცხარე სოუსებს, ტყემალს 
და ა.შ. 
კონტაქტი: ა. მირცხულავას 2/45, თბილისი 0129, 
საქართველო; + 995 551 343 642; info@garia.ge; 
http://garia.ge

აჯიკა
შპს "ლელო"-ს მიერ ეკოლოგიურად სუფთა და 
ხარისხიან ადგილობრივ ნედლეულზე დაყრდნობით და 
ოჯახური რეცეპტით წარმოებული აჯიკა გამოირჩევა 
განსაკუთრებული გემოთი, არომატით და სიცხარით. ვინც 
ამ აჯიკას ერთხელ მაინც გასინჯავს, მისი გემო არასოდეს 
დაავიწყდება.
კონტაქტი: სოფელი შუხუთი, ლანჩხუთის რაიონი,  
საქართველო; + 995 591 751 476; lelogeorgia@gmail.
com; http://lelogeorgia.com

აჯიკა
აჯიკა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

დაფნის ფოთოლი
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული დაფნის ფოთლის 
ნედლეული ბაღდათის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში 
იზრდება. დაკრეფილი დაფნა მუშავდება და იფუთება 
კომპანიის მიერ.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; + 
995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, arwividze751@
gmail.com; FB/ჩირკოლადი

დაფნის ფოთოლი
დაფნის ფოთოლი შპს "გარია"-ს მიერ წარმოებული ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული საექსპორტო ნაწარმია. 
ფოთოლი მოიყვანება დასავლეთ საქართველოში, 
ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. ფოთლებს ბუნებრივი 
მწვანე ფერი და ეთერზეთების მაღალი შემცველობა 
ახასიათებთ. კომპანია ასევე აწარმოებს ქართულ 
და უცხოურ სანელებლებს, ტრადიციულ შერეულ 
სანელებლებს, სხვადასხვა სახის ცხარე სოუსებს, 
ტყემალს და ა.შ.
კონტაქტი: ა. მირცხულავას 2/45, თბილისი 0129, 
საქართველო; + 995 551 343 642; info@garia.ge; 
http://garia.ge

მდოგვი გერმანული
მდოგვი გერმანული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

მდოგვი
მდოგვი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"მზარეული"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

პომიდორის საწებელი
შპს "ლელო"-ს მიერ ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიან 
ადგილობრივ ნედლეულზე დაყრდნობით და ოჯახური 
რეცეპტით წარმოებული პომიდორის საწებელი 
გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოთი და არომატით. 
ვინც ამ საწებელს ერთხელ მაინც გასინჯავს, მისი გემო 
არასოდეს დაავიწყდება. პომიდორის საწებელი ისხმება 
0.5 ლიტრიან ბოთლში.
კონტაქტი: სოფელი შუხუთი, ლანჩხუთის რაიონი,  
საქართველო; + 995 591 751 476; lelogeorgia@gmail.
com; http://lelogeorgia.com
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ჩაი

შეფუთვა

ტექსტილი ფუტკრის პროდუქტები

ძირტკბილა
ძირტკბილა შპს "გარია"-ს მიერ წარმოებული ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული საექსპორტო ნაწარმია. კომპანია 
დამკვეთის მოთხოვნით დაამზადებს პროდუქციას ყველა 
საჭირო პროცედურის დაცვით. კომპანია ასევე აწარმოებს 
ქართულ და უცხოურ სანელებლებს, ტრადიციულ შერეულ 
სანელებლებს, სხვადასხვა სახის ცხარე სოუსებს, 
ტყემალს და ა.შ.
კონტაქტი: ა. მირცხულავას 2/45, თბილისი 0129, 
საქართველო; + 995 551 343 642; info@garia.ge; 
http://garia.ge

წითელი ტყემალი
შპს "ლელო"-ს მიერ ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიან 
ადგილობრივ ნედლეულზე დაყრდნობით და ოჯახური 
რეცეპტით წარმოებული წითელი ტყემალი გამოირჩევა 
განსაკუთრებული გემოთი და არომატით. ვინც ამ ტყემალს 
ერთხელ მაინც გასინჯავს, მისი სპეციფიკური მომჟავო-
სუნელებიანი გემო არასოდეს დაავიწყდება. ტყემალი 
ისხმება 0.5 ლიტრიან ბოთლში.
კონტაქტი: სოფელი შუხუთი, ლანჩხუთის რაიონი,  
საქართველო; + 995 591 751 476; lelogeorgia@gmail.
com; http://lelogeorgia.com

ტანსაცმელი
შპს "ივერია ტექს"-ის პრიორიტეტია სპეც ტანსაცმელის 
წარმოება. მრავალწლიანი გამოცდილება კომპანიას 
საშუალებას აძლევს 500-მდე განსხვავებული 
მოდელი შექმნას. უახლესი აპარატურისა და  
კვალიფიციური პერსონალის პირობებში კომპანია 
კონკურენტუნარიანობას ინარჩუნებს და ქმნის მაღალი 
ხარისხის ნაწარმს ხელმისაწვდომ ფასად.
კონტაქტი: ბერი გაბრიელ სალოსის 149, 0113 თბილისი, 
საქართველო; + 995 599 585 000, +995 322 273136; 
iveriauniforms@gmail.com; http://iveria.ge

ქურთუკი
უკვე მრავალი წელია ქურთუკი შპს “ელსელემა”-ს 
ერთ-ერთი უმთავრესი პროდუქტია. პროდუქცია 
უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება. 
მაგალითად, გამოყენებულია 90/10 ხარისხის ბატის 
უმაღლესი ხარისხის ბუმბული. თითოეული ქურთუკის 
დიზაინი უნიკალურია და კონკრეტული დაკვეთის 
შესასრულებლადაა შექმნილი. წარმოებული ნაწარმი 
თითქმის მთლიანად ექპორტირდება.
კონტაქტი: გურამიშვილის გამზ. 64ა, 0141 თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 2 47 52 32; elselema@yahoo.
com; http://elselema.ge

ჯავშანჟილეტი
შპს “ელსელემა” პოლიციური და თავდაცვითი 
დანიშნულების III და IV დონის ჯავშანჟილეტებს ამზადებს 
უკვე 20 წელზე მეტია. პროდუქცია სახელმწიფო 
ძალოვანი სტრუქტურების სპეციალური შეკვეთით 
მზადდება და გამოიყენება როგორც საქართველოში, 
ასევე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების შესრულების 
დროს. 
კონტაქტი: გურამიშვილის გამზ. 64ა, 0141 თბილისი, 
საქართველო; + 995 32 2 47 52 32; elselema@yahoo.
com; http://elselema.ge

ალპური ზონის ნინოწმინდის თაფლი
კოოპერატივი ‘კოდი“ ჯავახეთის ზეგნის ალპური ზონის 
‘ნინოწმინდის თაფლი”-ს სამ სახეობას 2016 წლიდან 
აწარმოებს. ესენია: "ალპური ზონის თეთრი სამყურა“ 
– 250 მლ/350 გრ; "ალპური ზონის თეთრი სამყურა და 
ოროვანდი" - 250 მლ / 350 გრ. "ალპური ზონის თეთრი 
სამყურა და ოროვანდი" - 350 მლ. / 500 გრ.
კონტაქტი: იოანე პეტრიწის 2, ახალციხე, საქართველო; 
+ 995 593 90 30 60; skakody@gmail.com

შესაფუთი მასალები
შპს “გრინპაკი” 2014 წელს დაფუძნებული კომპანიაა, 
რომელიც შესაფუთ მასალებს ეკოლოგიურად სუფთა და 
გარემოსთვის უვნებელი ნედლეულისგან აწარმოებს. 
პროდუქცია: ქაღალდის პაკეტები (ფანჯრით/უფანჯროდ), 
ფურცლები, ჩანთები და ჭიქები, თერმული ქაღალდის 
რგოლები, ბიოდეგრადირებადი პოლიეთილების პარკები 
და ა.შ.
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, ნაკვ. 
14/579, თბილისი, საქართველო; + 995 599 129 707, +995 
32 247 71 69; info@greenpack.ge; http://greenpack.ge

გურიელი კლასიკური
ჩვენი მაღალხარისხიანი ჩაი მოყვანილია დასავლეთ 
საქართველოს მთიანეთში პესტიციდების გარეშე, 
ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. ჩაის ნორჩი 
ყლორტები ხელით იკრიფება, ყურადღებით მუშავდება 
ყოველგვარი ემულგატორების, საღებავების გარეშე და 
მაღალხარისხიან უცხოურ ჩაისთან ერთად კუპაჟდება. 
ისიამოვნეთ "გურიელი კლასიკური"-ს ბუნებრივად 
გამორჩეული თვისებებით.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; 
http://gurieli.ge

გურიელი ხილის ჩაი
ხილის ჩაის საიდუმლო ქართულმა ბუნებამ თავად 
გაგვიზიარა. ოდითგანვე ქართული ხილი დახვეწილი 
და განსაკუთრებული გემოთი გამოირჩეოდა. გურიელი 
ხილის ჩაის თითოეულ ფინჯანში თქვენ აღმოაჩენთ 
კოლხეთის დაბლობზე,  ქართულ სუბტროპიკებში 
მოყვანილ ქარვისფერ ციტრუსს, სამხრეთ კავკასიონის 
კალთებზე მოსულ სურნელოვან კენკრას, ქართლ–
კახეთის ბარაქიან ბაღებში დაკრეფილ ბადაგივით ტკბილ 
ხილს.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; 
http://gurieli.ge
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მაყვლის ჩაი
მაყვლის ჩაი შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული პროდუქტია. დამზადებულია ტყიბულის 
მხარეში მოყვანილი ველური მაყვლის ფოთლისგან. 
მაყვლის ფოთლის ჩაი სამკურნალო საშუალებად ითვლება 
და მთელ რიგ დაავადებებს უხდება. დაფასოებულია 100 
გრამიან შეფუთვაში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

მაყვლის ფოთლის ჩაი, დასაყენებელი, 75გ
შპს “მილმართი”-ს მაყვლის ფოთლის ჩაი “შემოქმედის” 
უახლესი პროდუქტია. იკრიფება და მზადდება დასავლეთ 
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონში, ეკოლოგიურად 
სუფთა ზონაში. აქვს დამახასიათებელი სასიამოვნო 
არომატი და გამორჩეული გემო.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

მოცვის ფოთლის ჩაი, დასაყენებელი, 75გ
შპს “მილმართი”-ს ფოთლის ჩაი შემოქმედის უახლესი 
პროდუქტია. იკრიფება და მზადდება დასავლეთ 
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონში, ეკოლოგიურად 
სუფთა ზონაში. აქვს დამახასიათებელი სასიამოვნო 
არომატი და გამორჩეული გემო.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

მოცვის ჩაი (ერთჯერად პაკეტებში)
მოცვის ჩაი ერთჯერად პაკეტებში შპს "ტყიბულის 
ჩაი”-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
გადამუშავება ხდება კლასიკური მეთოდით. 25 ერთჯერადი 
პაკეტი დაფასოებულია 50 გრამიან შეფუთვაში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

მოცვის ჩაი
მოცვის ჩაი შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული პროდუქტია. ყველასათვის ცნობილია 
მოცვის სამკურნალო თვისებები. მოცვი იზრდება 
მაღალმთიან ეკოლოგიურად სუფთა ზონაში. პროდუქტი 
დამზადებულია 100% მოცვის ფოთლებისგან და 
გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოთი და არომატით. 
დაფასოებულია 100 გრამიან შეფუთვაში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

მწვანე ჩაი, I ხარისხის
მწვანე I ხარისხის ჩაი შპს "ტყიბულის ჩაი”-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. გადამუშავება ხდება 
კლასიკური მეთოდით. დაფასოებულია 100 გრამიან 
შეფუთვებში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

მწვანე ბაიხის უმაღლესი ხარისხის ჩაი
მწვანე ბაიხის უმაღლესი ხარისხის ჩაი შპს "ტყიბულის 
ჩაი"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
გადამუშავება ხდება კლასიკური მეთოდით. 
დაფასოებულია 100 გრამიან შეფუთვებში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

მწვანე და შავი ბაიხის ჩაი ხელნაკეთ 100 და 200 
გრ.-იან ტომსიკებში
შპს “მილმართი”-ს უმაღლესი ხარისხის დასაყენებელი 
გრეხილი მსხვილფოთლოვანი მწვანე ბაიხის ჩაი 100 
და 200 გრამიან ორიგინალურ შეფუთვებში კომპანიის 
ასორტიმენტის ერთ-ერთი მშვენებაა. იკრიფება და 
თანამედროვე ტექნოლოგიური ხაზით უმაღლეს დონეზე 
მუშავდება 2-3 დუყი, რომელიც უმაღლესი ხარისხის 
ეკოლოგიურად სუფთა ჩაის იძლევა.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

მწვანე ჩაი (ერთჯერად პაკეტებში)
მწვანე ჩაი ერთჯერად პაკეტებში შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
გადამუშავება ხდება კლასიკური მეთოდით. 25 ერთჯერადი 
პაკეტი დაფასოებულია 50 გრამიან შეფუთვაში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru
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მწვანე ჩაი, დასაყენებელი, 100გ
შპს “მილმართი”-ს უმაღლესი ხარისხის დასაყენებელი 
გრეხილი მსხვილფოთლოვანი მწვანე ჩაი 100 გრამიან 
შეფუთვებში კომპანიის ერთ-ერთი ძირითადი 
პროდუქტია. იკრიფება და თანამედროვე ტექნოლოგიური 
ხაზით უმაღლეს დონეზე მუშავდება 2-3 დუყი, რაც 
უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ჩაის იძლევა.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

მწვანე ჩაი, ერთჯერად პაკეტებში
შპს “მილმართი”-ს მწვანე ჩაი ერთჯერად პაკეტებში 
კომპანიის შედარებით ახალი პროდუქტია, რომელიც 
ბაზარზე არსებული მოთხოვნის შედეგია. უმაღლესი 
ხარისხის მწვანე ჩაის 25 ერთჯერადი პაკეტი ცალკე 
შეფუთვით იყიდება. პაკეტებში არ გამოიყენება ლითონი 
და მზადდება ტექნოლოგიით, რომელიც ყველაზე მკაცრ 
სტანდარტსაც კი აკმაყოფილებს.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

პრინცი გურიელი
პრინცი გურიელი - წარმოადგენს ქართული ჩაის 
მწვერვალს. ის აერთიანებს როგორც კლასიკურ ჩაის, 
ისე ხილის და მცენარეულ ჩაის. პრინცი გურიელი 
სათანადოდ აგრძელებს ქართული ჩაის ისტორიას, იცავს 
ტრადიციებს, ამდიდრებს მათ და ქმნის ახალ საფუძველს 
მომავლისათვის.
კონტაქტი: ჭავჭავაძის 55, თბილისი 0162, საქართველო; 
+995 32 22 63 20; feedback@geoplant.ge; http://gurieli.ge

შავი ბაიხის I ხარისხის ჩაი
შავი ბაიხის I ხარისხის ჩაი შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. გადამუშავება 
ხდება კლასიკური მეთოდით. დაფასოებულია 100 გრამიან 
შეფუთვებში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

შავი ბაიხის ჩაი (მაისის)
მაისის შავი ბაიხის ჩაი შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. ჩაი მაისის თვეში 
იკრიფება. სწორედ ამიტომ მას განსაკუთრებული გემო 
და არომატი აქვს. გადამუშავება ხდება კლასიკური 
მეთოდით. დაფასოებულია 100 გრამიან შეფუთვებში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

შავი ბაიხის ჩაი 1 კგ. შეფუთვაში
შავი ბაიხის ჩაი 1 კგ. შეფუთვაში შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. გადამუშავება 
ხდება კლასიკური მეთოდით. დაფასოებულია 1 
კილოგრამიან პოლიეთილენის შეფუთვებში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

შავი ბაიხის ჩაი, დასაყენებელი, (წვრილი) 50გ
შპს “მილმართი”-ს დასაყენებელი წვრილი გრეხილი 
შავი ბაიხის ჩაი 50 გრამიან შეფუთვებში კომპანიის ერთ-
ერთი პოპულარული პროდუქტია, რომლის წარმოებაც 
ბაზარზე არსებულმა მოთხოვნამ გამოიწვია. პროდუქტი 
კარგად ავსებს შემოქმედის ჩაის ასორტიმენტს, რომელიც 
მოსახლეობის ყველა ფენისთვისაა წარმოებული.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

შავი ბაიხის ჩაი, დასაყენებელი, 100გ
შპს “მილმართი”-ს უმაღლესი ხარისხის დასაყენებელი 
გრეხილი მსხვილფოთლოვანი შავი ბაიხის ჩაი 100 
გრამიან შეფუთვებში კომპანიის ერთ-ერთი ძირითადი 
პროდუქტია. იკრიფება და თანამედროვე ტექნოლოგიური 
ხაზით უმაღლეს დონეზე მუშავდება 2-3 დუყი, რაც 
უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ჩაის იძლევა.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge

შავი ბაიხის ჩაი ერთჯერად პაკეტებში
შპს “მილმართი”-ს შავი ბაიხის ჩაი ერთჯერად პაკეტებში 
კომპანიის შედარებით ახალი პროდუქტია, რომელიც 
ბაზარზე არსებული მოთხოვნის შედეგია. უმაღლესი 
ხარისხის შავი ბაიხის ჩაის 25 ერთჯერადი პაკეტი ცალკე 
შეფუთვით იყიდება. პაკეტებში არ გამოიყენება ლითონი 
და მზადდება ტექნოლოგიით, რომელიც ყველაზე მკაცრ 
სტანდარტსაც კი აკმაყოფილებს.
კონტაქტი: სოფელი შემოქმედი, ოზურგეთი, 
საქართველო; + 995 599 952 595; info@milmartea.ge; 
http://milmartea.ge
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შავი ჩაი (ერთჯერად პაკეტებში)
შავი ჩაი ერთჯერად პაკეტებში შპს "ტყიბულის ჩაი"-ს ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. გადამუშავება 
ხდება კლასიკური მეთოდით. 25 ერთჯერადი პაკეტი 
დაფასოებულია 50 გრამიან შეფუთვაში.
კონტაქტი: ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია, 
ტყიბული, საქართველო; + 995 599 503 946; + 995 555 
786 575; dalaqishvili3553@mail.ru

ჩირი, ჩურჩხელა & ნუგბარი

გარგარი ნიგვზით
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული გარგარი 
ნიგვზით შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
პროდუქტია, რომელიც წონით იყიდება. გარგარის 
მთლიან გულში ჩადებულია ნიგვზის ლებანი და შემდეგ 
მთლიანად ამოვლებულია შოკოლადში. უგემრიელესია! 
თითო ჩირკოლადი წონით არის 15-20 გრამი.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

თათარა ასორტი
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა მზადდება 
რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი - 
საფერავის ყურძნის წვენით. თათარა ასორტი - კოდი: 
4860110210180; NET წონა: 450 გრ.; # შეფუთვაში: 70 
ც.; შეფუთვის ზომა: 15x16x3,5 სმ.; შენახვის ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

ბებოს ჩურჩხელა, მცირე
შპს “ბებოს ნობათი” 2014 წლიდან 100% ქართული 
ნედლეულის ბაზაზე და უნიკალური ტექნოლოგიით 
ზუგდიდში უგემრიელეს ბებოს ჩურჩხელას ორ სახეობას 
აწარმოებს. პროდუქცია ვაკუუმშია შეფუთული და ძაფის 
გარეშე სტანდარტულ ზომებში მზადდება. პროდუქტი 
2016 წლის გაზაფხულიდან გამოდის: შეფუთვა - ვაკუუმი; 
სიგრძე - 12 სმ; NET წონა - 50 გრ; შენახვის ვადა - 9 თვე.
კონტაქტი: რუსთაველის მე-4 შეს. 11, ზუგდიდი, 
საქართველო; +995 595 37 40 88, +995 577 14 19 56; 
bachuki.1985@mail.ru; FB/ბებოს-ჩურჩხელა

თათარა მოხალული თხილით
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა 
მზადდება რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი 
- საფერავის ყურძნის წვენით. თათარა მოხალული 
თხილით - კოდი: 4860110210067; NET წონა: 190 გრ.; # 
შეფუთვაში: 30 ც.; შეფუთვის ზომა: 7x12x3,5 სმ.; შენახვის 
ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

თათარა მოხალული მიწის თხილით
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა მზადდება 
რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი - 
საფერავის ყურძნის წვენით. თათარა მოხალული მიწის 
თხილით - კოდი: 4860110210128; NET წონა: 130 გრ.; # 
შეფუთვაში: 20 ც.; შეფუთვის ზომა: 7x12x3,5 სმ.; შენახვის 
ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

თათარა მოხალული ნიგვზით
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა მზადდება 
რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი - საფერავის 
ყურძნის წვენით. თათარა მოხალული ნიგვზით - კოდი: 
4860110210036; NET წონა: 140 გრ.; # შეფუთვაში: 20 ც.; 
შეფუთვის ზომა: 7x12x3,5 სმ.; შენახვის ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

თათარა მოხალული ნუშით
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა მზადდება 
რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი - 
საფერავის ყურძნის წვენით. თათარა მოხალული ნუშით - 
კოდი: 4860110210098; NET წონა: 120 გრ.; # შეფუთვაში: 
20 ც.; შეფუთვის ზომა: 7x12x3,5 სმ.; შენახვის ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

ბებოს ჩურჩხელა, დიდი
შპს “ბებოს ნობათი” 2014 წლიდან 100% ქართული 
ნედლეულის ბაზაზე და უნიკალური ტექნოლოგიით 
ზუგდიდში უგემრიელეს ბებოს ჩურჩხელას ორ სახეობას 
აწარმოებს. პროდუქცია ვაკუუმშია შეფუთული და ძაფის 
გარეშე სტანდარტულ ზომებში მზადდება. პროდუქტი 2014 
წლიდან იწარმოება: შეფუთვა - ვაკუუმი; სიგრძე - 26 სმ; 
NET წონა - 120 გრ; შენახვის ვადა - 9 თვე.
კონტაქტი: რუსთაველის მე-4 შეს. 11, ზუგდიდი, 
საქართველო; +995 595 37 40 88, +995 577 14 19 56; 
bachuki.1985@mail.ru; FB/ბებოს-ჩურჩხელა
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თათარა ქიშმიშით
მწარმოებელია შპს “გრეიფი“. თეთრი თათარა მზადდება 
რქაწითელის ყურძნის წვენით, ხოლო წითელი - 
საფერავის ყურძნის წვენით. თათარა ქიშმიშით - კოდი: 
4860110210159; NET წონა: 110 გრ.; # შეფუთვაში: 20 ც.; 
შეფუთვის ზომა: 7x12x3,5 სმ.; შენახვის ვადა: 6 თვე;
კონტაქტი: ნუშის 7, 0178 თბილისი, საქართველო; 
+995 593 58 38 20; grape.geo@gmail.com; FB/tatara.ge

პომიდვრის ჩირიანი სულგუნი
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული პომიდვრის 
ჩირიანი სულგუნი უნიკალური ნაწარმია, რომელსაც 
ბაზარზე ანალოგი არ ჰყავს. აქვს საუცხოო არომატი და 
გემო. პროდუქტი შრება მზის ენერგიაზე მომუშავე საშრობ 
დანადგარზე.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

პომიდორის ჩირი
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული პომიდორის 
ჩირი უნიკალური პროდუქცია, რომელიც ეკოლოგიურად 
სუფთა ადგილობრივ ნედლეულზე მზადდება. პროდუქტი 
შრება მზის ენერგიაზე მომუშავე საშრობ დანადგარზე.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ფინიკი ნიგვზით
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ფინიკი 
ნიგვზით შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
პროდუქტია, რომელიც წონით იყიდება. ფინიკის მთლიან 
გულში ჩადებულია ნიგვზის ლებანი და შემდეგ მთლიანად 
ამოვლებულია შოკოლადში. უგემრიელესია! თითო 
ჩირკოლადი წონით არის 15-20 გრამი.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ფორთოხალი
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ფორთოხალი 
შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
პროდუქტია. ფორთოხლის მთლიანი ჩირი იხარშება 
მზა თაფლისებურ სიროფში და შემდეგ ამოვლებულია 
შოკოლადში. უგემრიელესია! თითო ასეთი ჩირკოლადი 
წონით არის 15-20 გრამი.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ფორთოხლის ბურთულა
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ფორთოხლის 
ბურთულა ვიზუალურად მრგვალია და გარედან ქოქოსის 
ნამცეცებითაა დაფარული. გულში აქვს ფორთოხლის 
ჩირის ფარში, რომლის გულშიც ნიგოზია ჩადებული, 
შემდეგ კი ეს მასა შოკოლადშია ამოვლებული. თითო 
ფორთოხლის ბურთულა 15 გრამიანია. იყიდება 
ერთცალიან და სამცალიან შეფუთვაში. ასევე იყიდება 
წონით.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ფორთოხლის ცუკატი
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ფორთოხლის 
ცუკატის დამზადების ტექნოლოგია ასეთია: თავიდან 
ფორთოხლის კანები შრება, ჩირდება, შემდეგ იჭრება, 
დაჭრილი/დაქუცმაცემული დუღდება შაქრიან სიროფში 
და სპეციფიკურ გემოს იძენს. შემდეგ კი შრება. იყიდება 
80 გრამიან შეფუთვებში. იყიდება ცალობით.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ქიშმიში
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ქიშმიში 
შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
პროდუქტია, რომელიც წონით იყიდება. უგემრიელესია! 
თითო ჩირკოლადი წონით არის 15-20 გრამი.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ქლიავი ნიგვზით
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ქლიავი 
ნიგვზით შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
ჩირკოლადია. ქლიავის მთლიან გულში ჩადებულია 
ნიგვზის ლებანი და შემდეგ მთლიანად ამოვლებულია 
შოკოლადში. უგემრიელესია! თითო ჩირკოლადი წონით 
არის 15-20 გრამი. იყიდება წონით.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი
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ცოცხალი პირუტყვის საკვები ცოცხალი ცხოველი & ფრინველი & თევზი

ჩირკოლადის ასორტი
სადღესასწაულო დანიშნულებით [ახალი წელი, აღდგომა, 
დაბადების დღე და ა.შ.] შპს “ტკბილეული” სპეციალურად 
აწარმოებს ჩირკოლადის ასორტს, რომელიც ყველა სახის 
ჩირკოლადს მოიცავს. არის 150, 250 და 500 გრამიანი 
შეფუთვები.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

ხურმა ნიგვზით
შპს “ტკბილეული”-ს მიერ წარმოებული ხურმა ნიგვზით 
შოკოლადში ინდივიდუალურად დაფასოებული 
ჩირკოლადია. ხურმის ნაჭერში ჩადებულია ნიგვზის 
ლებანი და შემდეგ მთლიანად ამოვლებულია შოკოლადში. 
უგემრიელესია! თითო ჩირკოლადი წონით არის 15-20 
გრამი. იყიდება წონით.
კონტაქტი: დადიანის 12, ბაღდათი, საქართველო; 
+ 995 595 284 224; arwividze@inbox.ru, 
arwividze751@gmail.com; FB/ჩირკოლადი

გოჭის და ღორის საკვები
გოჭის და ღორის საკვები შპს "აგროქიზიყი"-ს ერთ-ერთი 
მთავარი მიმართულებაა. იწარმოება 19 სხვადასხვა სახის 
საკვები, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს 3 მაღაზიის 
და სადილერო ქსელის მეშვეობით მიეწოდება.
კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

საქონლის საკვები
საქონლის საკვები შპს "აგროქიზიყი"-ს ერთ-ერთი 
მთავარი მიმართულებაა. იწარმოება 2 სხვადასხვა სახის 
საკვები, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს 3 მაღაზიის 
და სადილერო ქსელის მეშვეობით მიეწოდება.
კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

ქათმის საკვები
ქათმის საკვები შპს "აგროქიზიყი"-ს ერთ-ერთი მთავარი 
მიმართულებაა. ქათმისთვის იწარმოება 4 სხვადასხვა 
სახის საკვები, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს 3 
მაღაზიის და სადილერო ქსელის მეშვეობით მიეწოდება.
კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

ბროილერის ჯიშის ცოცხალი ქათამი
სიტყვა ბროილერი ინგლისური წარმოშობისაა და 
ნიშნავს ცეცხლზე შეწვას. თანამედროვე ბროილერები 
სახორცე წიწილების ჰიბრიდს წარმოადგენს. მისი ხორცი 
არის ნაზი, მსუყე. მასში გროვდება ყველაზე მეტი ცილა. 
შესაძლებელია მიწოდება როგორც ტაბაკას წონის, ასევე 
სასურველ წონამდე გაზრდილი, მაგრამ არა უმეტეს 3,5 
კგ. ქათამი იზრდება ყველა სანიტარული ნორმის დაცვით. 
მწარმოებელი - შპს “ნაზვრევი”.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი

თეთრი ამური
თეთრი ამურს ბევრ სხვა სასარგებლო თვისებებთან 
ერთად აქვს მკვრივი, თეთრი, მსუყე და გემრიელი ხორცი. 
2 - 5 კგ იზრდება გამდინარე ტბორებში და იკვებება 
მხოლოდ ბუნებრივი საკვებით, რაც მის გემოვნურ 
თვისებებზე აისახება. შპს “ნაზვერვი” მას საკუთარ 
ტბორებში აშენებს.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი

ლოქო
ლოქო საქართველოში ალბათ ყველაზე მეტად 
დაფასებული თევზია მისი ხორცის გემოვნური თვისებების 
გამო. შპს ნაზვრევი ლოქოს საკუთარ ტბორებში აშენებს.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი

ორპინგტონის ჯიშის იხვი
ორპინგტონის ჯიშის იხვი განსაკუთრებული გემოვნური 
თვისებებით გამოირჩევა. ნაზვრევის მეურნეობაში 
ორპინგტონები იზრდებიან სხვა ფრინველებისგან 
იზოლირებულად, რათა არ მოხდეს სისხლის აღრევა 
და შენარჩუნებულ იქნას ჯიში. ამასთან იზრდებიან 
ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში და იკვებებიან მხოლოდ 
სიმინდით, რაც მის გემოს კიდევ უფრო სრულყოფს. 
მწარმოებელი - შპს “ნაზვრევი”.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი
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წვენები & ნექტარები

სარკისებრი კობრი
სარკისებრი კობრი კობრის ჯიშის ნაირსახეობა, 
რომელსაც ეს სახელი შეერჩა ფარფლის ფაქტიურად 
არარსებობის გამო. გამოირჩევა ნაზი მოტკბო გემოს 
ხორცით. ქართულ კულინარიაში საკმაოდ პოპულარული 
და გავრცელებულია. წონით 1.5 - 2.5 კგ. იზრდება 
გამდინარე ტბორებში. მწარმოებელი - შპს “ნაზვრევი”.
კონტაქტი: სოფელი ნინოწმინდა, საგარეჯოს რაიონი, 
საქართველო; + 995 568 708 708; k.topuria28@gmail.
com; FB/ნაზვრევი

კამპა ალუბალი & ბროწეული
კამპა ალუბალი & ბროწეული 1 ლიტრიან შეფუთვაში 
100% წვენია და სწორედ ამიტომ შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ალუბალი, 200 მლ
კამპა ალუბალი 0,2 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ალუბალი
კამპა ალუბალი 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 35 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ასკილი & ვაშლი
ასკილი & ვაშლი საქართველოში დაკრეფილი ველური 
ხილისგან მზადდება. შპს "კამპა"-ს ეს უნიკალური 
მიქსი ერთადერთია ბაზარზე და არ შეიცავს შაქარს და 
იდეალური დიაბეტის მქონე პირთათვის, შეიცავს დიდი 
რაოდენობით C-ვიტამინს, აძლიერებს იმუნიტეტს;
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ატამი, 200 მლ
კამპა ატამი 0,2 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ატამი
კამპა ატამი 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ბროწეული, 200 მლ
კამპა ბროწეული 0,2 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ბროწეული
კამპა ბროწეული 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 45 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge
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კამპა ვაშლი
კამპა ვაშლი 1 ლიტრიან შეფუთვაში ერთ-ერთი 
პირველია იმ 7 პროდუქტს შორის, რომლითაც შპს 
"კამპა"-მ თავიდანვე გამოუშვა. კამპა ვაშლი არის 
მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალური 
100% წვენი. დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა მანგო
კამპა მანგო 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ტროპიკი  200 მლ 
კამპა ტროპიკი 0,2 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %. 
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ტროპიკი
კამპა ტროპიკი 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს 
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ფორთოხალი, 200 მლ
კამპა ფორთოხალი 0,2 ლიტრიან შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის 
ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ფორთოხალი
კამპა ფორთოხალი 1 ლიტრიან შეფუთვაში 100% წვენია 
და სწორედ ამიტომ იგი შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული პროდუქტია. დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა ქაცვი
ქაცვი საქართველოს მაღალმთიან რეგიონში დაკრეფილი 
ველური ხილისგან მზადდება. შპს "კამპა"-ს უნიკალური 
პროდუქტის წარმოებას მხარს უჭერს USAID-ის 
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (REAP). გაუხსნელ 
მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 
12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა წითელი გრეიფრუტი
კამპა წითელი გრეიფრუტი 1 ლიტრიან შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს უახლესი პროდუქტია, რომელიც ბაზარზე 
2016 წლის გაზაფხულზე შემოვიდა. დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

კამპა წითელი ფორთოხალი
კამპა წითელი ფორთოხალი შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი 
ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge
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ფრუტატა ალუბალი
ალუბლის წვენის სასმელის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. პროდუქტი გამდიდრებულია B ჯგუფის 
ვიტამინებით. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 10 %. მწარმოებელი 
- შპს "კამპა".
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ფრუტატა ატამი
ატმის წვენის სასმელის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. პროდუქტი გამდიდრებულია B ჯგუფის 
ვიტამინებით. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 10 %. მწარმოებელი 
- შპს "კამპა".
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ფრუტატა ვაშლი
ვაშლის წვენის სასმელის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. პროდუქტი გამდიდრებულია B ჯგუფის 
ვიტამინებით. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 12 %. მწარმოებელი 
- შპს "კამპა".
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ფრუტატა ფორთოხალი
ფორთოხლის წვენის სასმელის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი 
და იმპორტირებული ნედლეული. პროდუქტი 
გამდიდრებულია A, C და B ჯგუფის ვიტამინებით. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 10 %. მწარმოებელი - შპს "კამპა".
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ალუბალი, 200 მლ
ჩვენი ალუბალი 0.2 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში 
შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
პროდუქტია. ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ალუბალი
ჩვენი ალუბალი 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ატამი, 200 მლ
ჩვენი ატამი 0.2 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 40 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ატამი
ჩვენი ატამი 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 40 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ბროწეული
ჩვენი ბროწეული 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 40 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge
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ჩვენი ვაშლი & მარწყვი, 200 მლ
0.2 ლიტრიანი ჩვენი ვაშლი & მარწყვი შპს "კამპა"-ს 
ახალი პროდუქტია, რომელიც ერთმანეთში აერთიანებს 
ვაშლის და მარწყვის არომატებს. ეს არის ვაშლისა და 
მარწყვის ნექტარი. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. პასტერიზებულია. კონსერვანტების გარეშე. 
ხილის წვენის მინიმალური მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ვაშლი & მარწყვი
1 ლიტრიანი ჩვენი ვაშლი & მარწყვი შპს "კამპა"-ს 
ახალი პროდუქტია, რომელიც ერთმანეთში აერთიანებს 
ვაშლის და მარწყვის არომატებს. ეს არის ვაშლისა და 
მარწყვის ნექტარი. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. პასტერიზებულია. კონსერვანტების გარეშე. 
ხილის წვენის მინიმალური მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ვაშლი
ჩვენი ვაშლი 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი კომში
ჩვენი კომში 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში შპს 
"კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია. 
ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება საუკეთესო 
ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული ნედლეული. 
გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის ტემპერატურაზე 
შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო ქსელში. ხილის 
წვენის მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი მულტიფრუქტი, 200 მლ
ჩვენი მულტიფრუქტი 0.2 ლიტრიანი ტეტრაპაკის 
შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული პროდუქტია. ნექტარის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი მულტიფრუქტი
ჩვენი მულტიფრუქტი 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში 
შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
პროდუქტია. ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ფორთოხალი & მანგო
ჩვენი ფორთოხალი & მანგო 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის 
შეფუთვაში შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული პროდუქტია. ნექტარის დასამზადებლად 
გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და 
იმპორტირებული ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში 
ოთახის ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება 
საცალო ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 50 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ჩვენი ფორთოხალი
ჩვენი ფორთოხალი 1 ლიტრიანი ტეტრაპაკის შეფუთვაში 
შპს "კამპა"-ს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
პროდუქტია. ნექტარის დასამზადებლად გამოიყენება 
საუკეთესო ხარისხის ადგილობრივი და იმპორტირებული 
ნედლეული. გაუხსნელ მდგომარეობაში ოთახის 
ტემპერატურაზე შენახვის ვადაა 12 თვე. იყიდება საცალო 
ქსელში. ხილის წვენის მასური წილი - 25 %.
კონტაქტი: 3311 საგურამო, საქართველო; + 995 32 240 
05 50; contact@campa.ge; http://campa.ge

ბაკურიანი
ნატურალური მინერალური არაგაზირებული წყალი 

"ბაკურიანი" ოპტიმალური რაოდენობის მინერალური 

კომპლექსებით გაჯერებული ნატურალური მინერალური 

წყალია. უნიკალური შემადგენლობიდან გამომდინარე, 

ის საუკეთესოა აქტიური ცხოვრების წესის მოყვარული 

ადამიანებისთვის. "ბაკურიანი" აღადგენს წყლის ბალანსს 

ორგანიზმში. "ბაკურიანი"  რეკომენდებულია ბავშვთა 

კვებაში გამოსაყენებლად გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, 

ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტის მიერ.

კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 

საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com

წყალი



 54

2017 საექსპორტო კატალოგი

წყალი სნო საბავშვო
საბავშვო წყალი "სნო" უახლესი პროდუქტია 
წარმოდგენილი 0.33 და 1.5 ლიტრიანი ფორმატით, 
რომლის ტარა გადის რადიაციულ და ბისფენოლ ა-ს 
(BPA Free) შემცველობაზე დამატებით კონტროლს. 
ამასთან მისი წარმოების სტანდარტები და რეგულაციები 
არის უმკაცრესი. შპს "აქვა გეო" ერთადერთია, რომელიც 
ფლობს ოფიციალურ სახელმწიფო ნებართვა-ლიცენზიას 
საბავშვო წყლის წარმოებაზე.
კონტაქტი: მისაქციელი, მცხეთის რაიონი, 3308 
თბილისი, საქართველო; +995 322 470 409; info@aqua-
geo.ge; http://aquageo.ge

წყალი სნო
კომპანია "აქვა გეო" 2009 წელს შეიქმნა. ISO და 
HACCP სისტემების დანერგვა უზრუნველყოფს 
მრავალსაფეხურიან დაცვას წარმოების ყველა ეტაპზე, 
რაც წყლის მაღალი ხარისხის გარანტია. წყალი "სნო" 
ისხმება 0.5, 1, 1.5, 4, 6, 8, 10 ლიტრიან პეტის ბოთლებში, 
0.5 ლიტრიან შუშის ბოთლში და 19 ლიტრიან ბოცაში.
კონტაქტი: მისაქციელი, მცხეთის რაიონი, 3308 
თბილისი, საქართველო; +995 322 470 409; info@aqua-
geo.ge; http://aquageo.ge

ლიკანი
ნატურალური მინერალური წყალი "ლიკანი" ცოცხალი 
მინერალებით გაჯერებული უნიკალური წყალია, 
რომელიც ზომიერად შეიცავს მინერალურ - იონურ 
კომპლექს. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელია 
ჰიდროკარბონატების, მაგნიუმისა და კალციუმის 
განუმეორებელი თანაფარდობა. ბუნებრივი გაზით 
უხვად გაჯერებულ მინერალურ წყალს „ლიკანი“ 
განუმეორებლად მსუბუქი გემო აქვს.
კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 484 484; 
http://ids-borjomi.com

წყალი (მინერალური) ხის ორიგინალური ნაკეთობები

ხელოვნური განაყოფიერება

საქონლისა და ღორის ხელოვნური 
განაყოფიერება
შპს "აგროქიზიყი" კახეთში, დედოფლისწყაროში 
მოქმედი კომპანიაა, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს 
საქონლისა და ღორის ხელოვნური განაყოფიერების 
მომსახურებას სთავაზობს.
კონტაქტი: რუსთაველის 24, დედოფლისწყარო, 
საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 
http://farmers.ge

ღვინის ბოთლის ჩასადები

არსებობის განმავლობაში შპს "იფანში" არაერთი სახის 
ღვინის ჩასადები დამზადებულა სპეციალური შეკვეთით. 
ამ ტიპის ნამუშევარი განსაკუთრებულ დიზაინერულ და 
შემოქმედებით გადაწყვეტას ითხოვს, რისი რესურსიც 
კომპანიას საკუთარი ჰყავს. ინტელექტუალური რესურსისა 
და საწარმოო შესაძლებლობების ტანდემი სასწაულებს 
რეალურად ახდენს. გაქვთ იდეა? დაუკავშირდით 
კომპანიას.
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; + 995 
568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

ღვინის საცავი
"Mount Hill"-ის დამზადებული ღვინის საცავები 
გამოირჩევიან ორიგინალური დიზაინით, ჯანსაღი 
ქართული ნატურალური ხის მასალით და მზადდება 
ერთიანი ხისგან. დამზადებისას გამოიყენება უმაღლესი 
ხარისხის წებო და ლაქ-საღებავები. პროდუქცია 
დამკვეთისათვის მიწოდებამდე გადის ხარისხის 
კონტროლის ეტაპს და დამკვეთს ბარდება მუდმივი 
ხარისხის გარანტიით.
კონტაქტი: შემოდგომის 39, თბილისი, საქართველო;  
995 593 576 007; info@mounthill.ge; 
http://mounthill.ge

აქ შეიძლებოდა აქ შეიძლებოდა 

ყოფილიყო ყოფილიყო 

თქვენი რეკლამა თქვენი რეკლამა 

მას ყველაზე 

მოკრძალებული 

გათვლებით 

2017 წელს 

ექსპორტით 

დაინტერესებული 

20,000 ადამიანი 

მაინც ნახავდა

ბორჯომი

ნატურალური მინერალური წყალი "ბორჯომი" ვულკანური 

წარმოშობის უნიკალური მინერალური წყალია, რომელსაც 

ბუნების საჩუქარსაც კი ვუწოდებთ. ის 1500 მეტრის სიღრმიდან 

მოიპოვება, თუმცა გაცილებით უფრო ღრმად ფორმირდება, 

სწორედ მიწიდან ამოსვლის დროს ჯერდება წყალი უნიკალური 

მინერალებით. ვულკანური წარმოშობის მინერალების 

წყალობით “ბორჯომი” შესაძლებლობას გვაძლევს ვისიამოვნოთ 

ცხოვრებით.

კონტაქტი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 80, 0102 თბილისი, 

საქართველო; +995 32 2 484 484; http://ids-borjomi.com
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ხორცი & ხორცპროდუქტები

ხის სამაგიდე
ხის სამაგიდე საკანცელარიო ნივთებისათვის და არა 
მხოლოდ, ბრენდი "იფანი"-ს უახლესი პროდუქტია. 
მზადდება ხისგან და არის უკიდურესად ჯანსაღი. 
ვიზუალურადაც მეტად ეფექტურია და ფრიად მოქნილია 
სხვადასხვა ტიპის საკანცელარიო ინვენტარის მასში 
მოსათავსებლად. დააკვირდით, მასში მობილურის 
მოთავსებაც კი შეიძლება
კონტაქტი: ქერჩის 12, თბილისი, საქართველო; + 995 
568 981 100; ifaniltd@gmail.com; http://ifani.ge

პაშტეტი
პაშტეტი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სარდელი ბავარიული
სარდელი ბავარიული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სარდელი ტრადიციული
სარდელი ტრადიციული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სოსისი ივერია საქონლის
სოსისი ივერია საქონლის “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სოსისი ივერია სპეცი
სოსისი ივერია სპეცი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სოსისი ივერია
სოსისი ივერია “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სოსისი მიუნხენური
სოსისი მიუნხენური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

სოსისი მინი
სოსისი მინი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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სოსისი რძიანი

სოსისი რძიანი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 

ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 

საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 

შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 

აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 

ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.

კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, საქართველო; 

+ 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; http://nikora.ge

სოსისი ქათმის
სოსისი ქათმის “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ქათმის ძეხვი
ქათმის ძეხვი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ღორის შაშხი

ღორის შაშხი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 

"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 

საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 

შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 

აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 

ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.

კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, საქართველო; 

+ 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; http://nikora.ge

შაშხი ბეკონი
შაშხი ბეკონი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შაშხი ბოლერო
შაშხი ბოლერო “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შაშხი დაპრესილი

შაშხი დაპრესილი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 

ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 

საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 

შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 

აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 

ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.

კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, საქართველო; 

+ 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; http://nikora.ge

შაშხი თავადური
შაშხი თავადური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შაშხი მანდოლინა
შაშხი მანდოლინა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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შებოლილი კანჭი პატარა

შებოლილი კანჭი პატარა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი კანჭი
შებოლილი კანჭი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი ნეკნი პატარა
შებოლილი ნეკნი პატარა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი ნეკნი სანადირო

შებოლილი ნეკნი სანადირო “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი ქათმის ბარკალი

შებოლილი ქათმის ბარკალი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი ჩალაღაჯი კლასიკური
შებოლილი ჩალაღაჯი კლასიკური “ნიკორა”-ს 
ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი 
პროდუქტია. მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით 
ასობით სავაჭრო ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი 
თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ ISO 
სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი ხარისხის 
ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შებოლილი ჩალაღაჯი

შებოლილი ჩალაღაჯი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შეიკა

შეიკა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

შაშხი რულეტი
შაშხი რულეტი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ძეხვი ექსტრა
ძეხვი ექსტრა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი ვენური

ძეხვი ვენური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი კრაკოვური
ძეხვი კრაკოვური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი “ნიკორა”-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი ლუდისთვის
ძეხვი ლუდისთვის “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი მონადირული

ძეხვი მონადირული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი მოყვარულთა ნაწლავში
ძეხვი მოყვარულთა ნაწლავში ”ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი მოყვარულთა
ძეხვი მოყვარულთა “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი მსუბუქი

ძეხვი მსუბუქი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი პაპრიკით
ძეხვი პაპრიკით “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge
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ძეხვი პოლონური
ძეხვი პოლონური “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი საექიმო ნაწლავში

ძეხვი საექიმო ნაწლავში “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში 
შემავალი ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. 
მისი შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი საექიმო

ძეხვი საექიმო “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი სალიამი
ძეხვი სალიამი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში  შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი სერველატი

ძეხვი სერველატი “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი უკრაინული

ძეხვი უკრაინული “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი 
ბრენდი "ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი 
შეძენა საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო 
ობიექტშია შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე 
დანადგარებით აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ 
საწარმოში უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან 
მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ძეხვი შაშხის
ძეხვი შაშხის “ნიკორა”-ს ჰოლდინგში შემავალი ბრენდი 
"ნიკორა"-ს უგემრიელესი პროდუქტია. მისი შეძენა 
საქართველოს მასშტაბით ასობით სავაჭრო ობიექტშია 
შესაძლებელი. პროდუქტი თანამედროვე დანადგარებით 
აღჭურვილ ISO სერტიფიცირებულ საწარმოში უმაღლესი 
ხარისხის ნედლეულისგან მზადდება.
კონტაქტი: მ. ქავთარაძის 11, თბილისი 0180, 
საქართველო; + 995 32 269 55 50; contact@nikora.ge; 
http://nikora.ge

ჰიგიენა, ჯანმრთელობა & სილამაზე

ავტო შამპუნი

შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული ავტო შამპუნი 
ხელით რეცხვისათვის განკუთვნილი მანქანის აქაფებადი 
სარეცხი საშუალებაა. განსაკუთრებით ეფექტურია 
ავტომანქანების სამრეცხაოებისათვის. ხარისხით 
იმპორტულ ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე 
ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

ავტოქაფი

შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული ავტოქაფი ეს 
არის სპეციალური სარეცხი სითხე ავტომობილების 
ქაფით უკონტაქტო რეცხვისთვის. განსაკუთრებით 
სასარგებლოა ავტომანქანების სამრეცხაოებისათვის. 
ეფექტური საშუალებაა როგორც ავტომობილის გარეგანი 
რეცხვისათვის, ასევე ძრავის სარეცხად. ხარისხით 
იმპორტულს ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე 
ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright
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ექსტრა
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული ექსტრა ჭურჭლის 
სარეცხი თხევადი საშუალებაა. განკუთვნილია ხელით 
რეცხვისთვის. იგი კომპანიის ერთ-ერთი პოპულარული 
პროდუქტია, რომელზედაც მოთხოვნა არის როგორც 
საოჯახო მეურნეობებიდან, ასევე ორგანიზაციებისაგან. 
მისი უნიკალურობა იმაშია, რომ კანს არ ვნებს, კარგად 
აპრიალებს ჭურჭელს და არ ტოვებს სარეცხი საშუალების 
ლაქებს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არ ხდება 
გარეცხილი ჭურჭლის გამშრალება.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

თმის ბალზამი
სს "ივერია" 1959 წელს დაარსებული პირველი პარფიუმერული 

და კოსმეტიკური წარმოებაა საქართველოში. ბალზამები 

"ივერია ალოე ვერას ექსტრაქტით" მშრალი და ნორმალური 

თმისათვის და “ივერია ფუტკრის რძით“ კვებავენ თმას, 

აღადგენენ მის სტრუქტურას, ანიჭებენ მას ბზინვარებას და 

აადვილებენ თმის ვარცხნას.

კონტაქტი: გუდაუთის 7. თბილისი, საქართველო; + 995 

32 2340465; info@iveria-jsc.com; FB/სააქციო საზოგადოება 

ივერია

თმის კრემ-გელი ალოე ვერას ექსტრაქტით
სს "ივერია" 1959 წელს დაარსებული პირველი 
პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოებაა 
საქართველოში. თმის კრემ-გელი ალოე ვერას 
ექსტრაქტით რეკომენდებულია ნებისმიერი ტიპის თმის, 
განსაკუთრებით უხეში თმის ვარცხნილობის საშუალო 
ფიქსაციისათვის. თმის კრემ-გელი აადვილებს თმის 
ვარცხნას და იცავს თმას გამოშრობისაგან.
კონტაქტი: გუდაუთის 7. თბილისი, საქართველო; 
+ 995 32 2340465; info@iveria-jsc.com; FB/სააქციო 
საზოგადოება ივერია

თხევადი საპონი
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული თხევადი საპონი 
გამოიყენება ხელის და ტანის დასაბანად. იგი კომპანიის 
ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქტია. ხარისხით 
იმპორტულ ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე 
ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

კუმკუმითი

შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული კუმკუმითი 
სარეცხი საშუალება განკუთვნილია საყოფათცხოვრებო 
ჭურჭლიდან, წყლის ავზებიდან და ქვის ზედაპირებიდან 
მინერალური ნადებების ამოსაყვანად. ხარისხით 
იმპორტულ ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე 
ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

ორანიტი
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული ორანიტი ერთ-
ერთი პოპულარული პროდუქტია. ეს უნივერსალური 
სარეცხი საშუალება განკუთვნილია ნებისმიერი 
ზედაპირის იატაკის მოსარეცხად. იგი ახდენს მორეცხილი 
ზედაპირის დეზინფიცირებას. რეცხვის შემდეგ ტოვებს 
მბზინვარე ეფექტს. ხარისხით იმპორტულ ანალოგებს არ 
ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

პორცელანი
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული პორცელანი 
უნიტაზის, საბანი ნიჟარის, ვანის და სხვა კერამიკული 
მოწყობილობების საწმენდი საშუალებაა. გამოიყენება 
მინერალური ნადებების ამოსაყვანად სასურველი 
ზედაპირებიდან. ხარისხით იმპორტულ ანალოგებს არ 
ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

პრიალონი
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული პრიალონი 
გამოიყენება როგორც მინის და სარკის, ასევე ხის, 
პოლირებული და ლამინირებული ზედაპირების 
გასაპრიალებლად. მარტივად აცილებს თითების კვალს 
და სხვადასხვა ლაქებს. პრიალონი ზედაპირს სძენს 
მბზინვარებას, უბრუნებს თავდაპირველ ელფერს და 
ფარავს ნაკაწრებს. 
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 
995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

საბურავებისა და ტორპედოს საპრიალებელი 
(სილიკონი)
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული საბურავებისა და 

ტორპედოს საპრიალებელი (სილიკონი) კომპანიის ერთ-ერთი 

პოპულარული პროდუქტია. საპრიალებლის გამოყენების 

შემდეგ საბურავს უბრუნდება ახლის ეფექტი. მაქსიმალურად 

იცავს მტვრის მიკვრისაგან. ხარისხით იმპორტულ ანალოგებს 

არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე ნაკლები აქვს.

კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 995 

598 521 621; medabright1@gmail.com; FB/MEDA-Bright
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საცხი ავოკადო
ბრენდი "IZOSIA"-ს მიერ წარმოებული საცხი ავოკადო 

100% ბიოლოგიური უნიკალური საცხია ყველა ტიპის და 

ასაკის კანისთვის. განსაკუთრებით მშრალი, აქერცლილი 

და გაუწყლობული კანისთვის. აღადგენს ეპიდერმისის 

ბარიერულ თვისებებს, აძლიერებს კანის ადგილობრივ 

იმუნიტეტს, აფერხებს კანის დაბერებას, ხელს უშლის ნაოჭების 

წარმოქმნას, აფერხებს ასაკობრივი ლაქების წარმოქმნას, 

იცავს, კვებავს, ატენიანებს კანს 24 საათის განმავლობაში. არის 

ძლიერი ანტიოქსიდანტი.

კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 597 

603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

საცხი ანტი-აკნე
ბრენდი "IZOSIA"-ს მიერ წარმოებული ანტი-
აკნე 100% ბიოლოგიური საცხია პრობლემური და 
ცხიმიანი კანისთვის. აქვს ანთების საწინააღმდეგო და 
ანტიმიკრობული თვისებები. როგორც ყოვლისმომცველი 
პროგრამა რეკომენდებულია ცხიმიანი, კომბინირებული, 
კომედონებისა და აკნესადმი მიდრეკილი კანისათვის 
ყველა ასაკში. არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი ბაქტერიებზე 
დამანგრეველი გავლენით.
კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 
597 603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

საცხი არგანი
ბრენდი "IZOSIA"-ს მიერ წარმოებული საცხი არგანი 100% 

ბიოლოგიური უნივერსალური საცხია ყველა ასაკის და 

ტიპის კანისთვის, განსაკუთრებით ნორმალური და მშრალი 

კანისთვის. ხელს უშლის კანის დაბერებას, ახდენს უჯრედების 

აღდგენა-განახლებას, უვლის ნაოჭებს, აღადგენს კანის 

ელასტიურობას, ამკვრივებს კანს, ათანაბრებს კანის რელიეფს, 

ათანაბრებს კანის ფერს, იცავს, კვებავს, ატენიანებს კანს, 

ამშვიდებს გაღიზიანებულ და პრობლემურ კანს, აქვს ანთების 

საწინააღმდეგო მოქმედება, იცავს კანს გამოშრობისა და 

აქერცვლისაგან.

კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 597 

603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

საცხი ატამი ბოტოქსით
ბრენდი "IZOSIA"-ს მიერ წარმოებული საცხი ატამი ბოტოქსით 

100% ბიოლოგიური ასაკის საწინააღმდეგო საცხია ყველა ტიპის 

კანისთვის. ასწორებს ნაოჭებს. ანიჭებს კანს ელასტიურობას და 

სიმკვრივეს. არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი. ამაღლებს კანის 

ტურგორს. ასწორებს კანის რელიეფს. არეგულირებს ლიპიდურ 

ცვლას. ამშვიდებს კანს და სძენს ერთიან ფერს. ავიწროვებს 

ფორებს. აქვს სებორეამარეგულირებელი თვისება.

კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 597 

603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

საცხი ჟოჟობა
ბრენდი "IZOSIA"-ს მიერ წარმოებული საცხი ჟოჟობა 
100% ბიოლოგიური უნიკალური საცხია ყველა ტიპის 
და ასაკის კანისთვის, განსაკუთრებით ცხიმიანი და 
კომბინირებულისთვის. იცავს, ატენიანებს და კვებავს 
კანს. იცავს კანს დაბერებისგან და ხელს უწყობს 
უჯრედების რეგენერაციას. არეგულირებს ცხიმიანი კანის 
ფუნქციებს. აღადგენს მშრალ კანს. ამინომჟავებისა და 
ცილების ხარჯზე ქმნის ნაოჭების საწინააღმდეგო დიდ 
არსენალს. არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი.
კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 
597 603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

სურნელოვანი სითხე
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული სურნელოვანი 

სითხე ანეიტრალებს უსიამოვნო სუნს და ქმნის სასიამოვნო 

ატმოსფეროს 24 საათის განმავლობაში. ხარისხით იმპორტულ 

ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, ფასი კი მათზე ნაკლები აქვს.

კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; + 995 

598 521 621; medabright1@gmail.com; FB/MEDA-Bright

ფეხის კრემი “ნუნისი”
სს "ივერია" 1959 წელს დაარსებული პირველი პარფიუმერული 

და კოსმეტიკური წარმოებაა საქართველოში. ფეხის კრემი 

"ნუნისი" ფეხის კანის მოვლის ეფექტური საშუალებაა. კრემი 

"ნუნისი" უნიკალური თვისებების მქონე ნუნისის მინერალურ 

წყალს და ევროპულ, მაღალხარისხოვან ნედლეულს შეიცავს. 

ფეხის კრემი "ნუნისი" არბილებს კანს, ხელს უწყობს ნახეთქების 

ეპითელიზაციას, ხსნის კანის სიმშრალის შეგრძნებას. აქვს ნაზი 

და სასიამოვნო სურნელი.

კონტაქტი: გუდაუთის 7. თბილისი, საქართველო; + 995 32 

2340465; info@iveria-jsc.com; 

FB/სააქციო საზოგადოება ივერია

ფორმულა 60
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული ფორმულა 60 
ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქტია. იგი აქტიური 
ნივთიერებაა, რომელიც გამოიყენება ცხიმისა და 
ჭუჭყის ამოსაყვანად, ნებისმიერი ზედაპირის იატაკის 
მოსარეცხად, ავეჯის ქიმწმენდისათვის. სპობს 
ბაქტერიებს. პროდუქცია რეკომენდებულია და 
უსაფრთხოა სამზარეულოსათვის, რესტორნებისათვის, 
სასტუმროებისათვის და ასევე საკვები პროდუქტების 
მწარმოებელი სხვა ორგანიზაციებისათვის. არ გამოყოფს 
მავნე გაზებს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

შამპუნი
სს "ივერია" 1959 წელს დაარსებული პირველი პარფიუმერული 

და კოსმეტიკური წარმოებაა საქართველოში.  შამპუნები 

“ივერია ფუტკრის რძით“ და „ივერია ალოე ვერას 

ექსტრაქტით“ ეფექტურია ქერტლისა და თმის ცვენის 

წინააღმდეგ. სისტემატური გამოყენებისას თმა ხდება მბზინავი, 

მოცულობითი და რბილი. განსაკუთრებით ეფექტურია 

„ივერია“-ს ბალზამებთან ერთად გამოყენებისას.

კონტაქტი: გუდაუთის 7. თბილისი, საქართველო; + 995 32 

2340465; info@iveria-jsc.com; 

FB/სააქციო საზოგადოება ივერია
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შუმანითი
შპს "მედა ბრაითი"-ს მიერ წარმოებული შუმანითი 
გამოიყენება განსაკუთრებულად ჩამჯდარი ცხიმის 
ამოსაყვანად მეტალის და კერამიკული ზედაპირებიდან. 
იგი კომპანიის ერთ-ერთი პოპულარული პროდუქტია. 
ხარისხით იმპორტულ ანალოგებს არ ჩამოუვარდება, 
ფასი კი მათზე ნაკლები აქვს.
კონტაქტი: ქინძმარაულის 5, თბილისი, საქართველო; 
+ 995 598 521 621; medabright1@gmail.com; 
FB/MEDA-Bright

IZOSIA
ბრენდი "IZOSIA" აწარმოებს და საქართველოში საკუთარ 
საფირმო ობიექტში ყიდის ხუთი სახეობის საცხს ყველა 
ტიპის კანისა და ასაკისათვის - ჟოჟობა, ავოკადო, არგანი, 
ატამი და ანტი-აკნე. IZOSIA-ს ხუთივე დასახელების 
კოსმეტიკური საცხის შეძენა შეგიძლიათ თბილისში 
ბოცვაძის 2-ში.
კონტაქტი: ბოცვაძის 2, თბილისი, საქართველო; + 995 
597 603 131; devikonikoleishvili@gmail.com; FB/იზოსია

სავაჭრო ობიექტი B2B მომსახურება

ბიზნეს გეგმა

ლაბორატორია

ლოგისტიკადისტრიბუცია

ბექას ნობათი
ფერმერული პროდუქციის სავაჭრო ობიექტი "ბექას ნობათი" 

თბილისში, დოლიძის 34-ში და ბახტრიონის 13-ში მდებარეობს 

და თბილისელებს ქიზიყში წარმოებულ ნაღდ ქართულ 

ფერმერულ პროდუქტებს სთავაზობს. “ბექას ნობათი” - ეს 

არის ქართული სავაჭრო ობიექტის ბრენდი, სარეალიზაციო 

წერტილი თბილისში იმ ფერმერებისთვის, ვინც ხარისხიან 

პროდუქციას აწარმოებენ!

კონტაქტი: დოლიძის 34 & ბახტრიონის 13, თბილისი, 

საქართველო; + 995 599 567 131; beka@me.com; 

FB/bekasnobati

ვესტ ინვესტი, შპს
შპს "ვესტ ინვესტი" დაარსდა 2006 წელს და წარმოადგენს 
საკვები პროდუქტების ერთ-ერთ უმსხვილეს და 
გამოცდილ სადისტრიბუციო კომპანიას, რომელიც 
მთელი საქართველოს მასშტაბით 4,000-მდე მაღაზიას 
აწვდის 100-მდე დასახელების უმაღლესი ხარისხის 
ქათმის პროდუქტებს, ღორისა და საქონლის ხორცს, 
ნახევარფაბრიკატებს, ზღვის პროდუქტებს, ზეთსა და 
კარაქს.
კონტაქტი: გ. ლორთქიფანიძის 13ა, თბილისი, 
საქართველო; + 995 595 881 081; info@wi.ge; 
http://westinvest.ge/

მარნეტ ესოშიეიტსი, შპს

შპს "მარნეტ ესოშიეიტსი"-ს საქმიანობაა ბიზნეს გეგმის დაწერა. 

კომპანიის მიერ უმაღლეს დონეზე დაწერილი ბიზნეს გეგმით 

თამამად წარსდგებით საბანკო-საფინანსო დაწესებულებებთან, 

სახელმწიფო პროგრამებთან ("აწარმოე საქართველოში", 

"ერთიანი აგრო პროექტი" და "სტარტაპ საქართველო"), 

საპარტნიორო ფონდთან, თანაინვესტირების ფონდთან, სხვა 

საინვესტიციო ფონდებთან და ნებისმიერ კერძო ინვესტორთან 

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

კონტაქტი: ბახტრიონის 28/79, თბილისი, საქართველო; + 995 

577 737 964; contact@marnet.ge; www.laerton-hotel.ge

ხარისხის ლაბორატორია Qlab, შპს
შპს “ხარისხის ლაბორატორია - Quality Lab“ დაარსდა 2013 

წლის ივლისში. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე 

სტანდარტების აპარატურით და დაკომპლექტებულია 

შესაბამისი განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე 

პერსონალით. ხარისხის ლაბორატორია განლაგებულია 

თბილისის ცენტრალურ უბანში წერეთლის გამზირზე, რაც 

საკმაოდ აიოლებს და კომფორტულს ხდის კლიენტებისათვის 

მომსახურების მიწოდებას.

კონტაქტი: წერეთლის 95, თბილისი, საქართველო; 

+ 995 599 315 515; info@qlab.ge; http://qlab.ge

Carry, ლოგისტიკური კომპანია
ლოგისტიკური კომპანია "Carry" 2016 წელს დაარსდა და 
მოკლე დროში მოიპოვა საიმედო და ძლიერი პარტნიორი 
კომპანიის სახელი. "Carry" კომპანიებს სთავაზობთ 
სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო გადაზიდვებს და 
სათანადო საბროკერო და სადაზღვევო მომსახურებებს.
კონტაქტი: ყაზბეგის გამზირი 24 გ / 242 ბ, თბილისი, 
საქართველო; +995 32 2 42 20 70; info@carry.ge; 
http://carry.ge

სასტუმრო

სერტიფიცირება & კონსულტაცია

სასტუმრო “ლაერტონ თბილისი”

მაღალი კლასის ბუტიკ-სასტუმრო "ლაერტონ თბილისი" 

მდებარეობს ძველი თბილისის შუაგულში, შემაღლებულ 

ადგილას და თაბორის, სოლოლაკის, მთაწმინდისა და მახათას 

მთების, ასევე მე-4 საუკუნით დათარიღებული ნარიყალას 

ციხით ხედებით არის გარშემორტყმული. სასტუმრო „ლაერტონ 

თბილისში“ 34 კეთილმოწყობილი ოთახია, სადაც ყველაფერია 

სტუმრის მაქსიმალური კომფორტისათვის.

კონტაქტი: ი. ქურხულის 14, თბილისი 0103, საქართველო; 

+ 995 322 55 66 55; info@laerton-hotel.com; 

www.laerton-hotel.ge

სტარ კონსალტინგი, შპს
შპს "სტარ კონსალტინგი" წამყვანი საკონსულტაციო კომპანიაა 

საქართველოში სურსათის უვნებლობის და ხარისხის მართვის 

სფეროში. კომპანია 2012 წელს დაფუძნდა და მას შემდეგ 

სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სისტემების 

შემუშავება / დანერგვის მიმართულებით აწარმოებს 

კონსულტაციებს, ატარებს ტრენინგებს და ახორციელებს 

კონკრეტულ პროექტებს სურსათის/ცხოველის საკვების 

პირველად წარმოებაში, გადამუშავებაში, დისტრიბუციაში და 

საცალო ვაჭრობაში ჩართული კომპანიებისათვის.

კონტაქტი: ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვ., 1ა, თბილისი, 

საქართველო; + 995 595 908 182; ekaterine.burkadze@gmail.

com; http://starconsulting.ge
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30 დეკემბერი, 2016. მიღება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. ფოტოზე (მარცხნიდან მარჯვნივ): 
ბნ. ლევან სილაგავა (საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია), საქართველოს პრეზიდენტი - ბნ. გიორგი მარგველაშვილი, 

ბნ. ედიშერ მამალაძე (სს საქკაბელი) და ბნ. ტარიელ ზივზივაძე (მოძრაობა KAR.GE).

20-24 ოქტომბერი, 2016. კორეის რესპუბლიკის ქ. ჯონჯუში გაიმართა ფერმენტირებული საკვების მე-14 საერთაშორისო გამოფენა 
(International Fermented Food Expo 2016). World-OKTA-ს მხარდაჭერით მოძრაობა KAR.GE-მ გამოფენაზე 46 მწარმოებლის 

წარმოებული 124 სხვადასხვა ქართული ნაწარმი წარადგინა.
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23-24 დეკემბერი, 2016. მოძრაობა KAR.GE და სავაჭრო & ბიზნეს ცენტრი ქარვასლას ორგანიზებით წინასაახალწლო 
ორდღიანი დღესასწაული - „ახალი ქართული პროდუქციის ფესტივალი 2016“ გაიმართა.

პირველად მანქანის, მობილურის და ლეპტოპის სტიკერები - “მე ვყიდულობ ქართულს” 2016 წლის 1-30 დეკემბერს უკვე მეხუთედ 
გამართული მასიური 30 დღიანი გამოწვევის ფარგლებში დამზადდა, დაიბეჭდა და დარიგდა.
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1-30 დეკემბერი, 2016. მოძრაობა KAR.GE-ს ორგანიზებით და ათასობით ადამიანის უპრეცედენტო ჩართულობით ჩატარდა რიგით მეხუთე #30 დღიანი 
გამოწვევა #ძალაერთობაშია. მიზანი: ქართული ხარისხიანი პროდუქციის პოპულარიზება. შედეგად ქართული პროდუქციის შესყიდვის იმდენად 
მასიური ტალღა აგორდა, რომ 26 დეკემბერს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია თვით საქართველოს პრეზიდენტმაც კი იყიდა საჯაროდ.

29 ნოემბერი, 2016. მოძრაობა KAR.GE-ს  ორგანიზებით სასტუმრო Holiday Inn-ში 6 არომატის 8 ბრენდის 29 დასახელების ქართული და 
უცხოური წვენი 50-მდე მოწვეულმა დეგუსტატორმა ბრმა დეგუსტაციის მეთოდით შეაფასა. 



 66

2017 საექსპორტო კატალოგი

29 მარტი, 2016. KAR.GE ინტერნეტ კატალოგის პირველი ვერსიის პრეზენტაცია სასტუმროში - “ლაერტონ თბილისი”.

18-20 დეკემბერი, 2015. მოძრაობა KAR.GE და სავაჭრო & ბიზნეს ცენტრი ქარვასლას თაოსნობით მეორედ ჩატარდა საქართველოში 
წარმოებული ხარისხიანი პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა - “KAR.GE ქართული ქარვასლა”.
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ჩვენი მისიაა 

ქართული ხარისხიანი ნაწარმის 

ცნობადობის, გაყიდვების 

და ექსპორტის ზრდა
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საექსპორტო კატალოგი 2017

მოძრაობა

  +995 577 73 79 64  

http://kar.ge;  info@kar.ge


